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KOLIK BEROU NAŠI RADNÍ

VE BŘEZÍ PROVĚTRAJÍ PENĚŽENKY
PETR BENDE NADCHL ZBRASLAV
MISTR JAN HUS LETĚL DO KOSTARIKY

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBYVATELE VELKÉ BÍTEŠE A OKOLÍ

+ EXIT EXTRA

strana 8

strana 9

strana 16

strana 20
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ŽIVÝ BETLÉM V BÍTEŠI
Přišly na něj stovky lidí
a nejen Tři králové měli úspěch

GRATULUJEME!
Bítešský čestný občan
profesor Jaromír Kotík
oslaví 19. ledna 88 let

PROČ SE SEČOU LEKNÍNY?
Pod ledem dochází k tlení listů, tím
vzniká nebezpečný plyn, který ničí
vše živé. Dýchejte, rybičky!
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Nahoru, nebo dolů?

Informační měsíčník pro obyvatele
Velké Bíteše a okolních obcí

Velká filosoficko-psychologická debata
již téměř rok probíhala v rámci redakce
Exitu 162. Má být logo Exitu na deskách nahoře, nebo dole? Obě soupeřící strany přícházely s argumenty
pro tu či druhou variantu. Je to elegantnější, hájilo konzervativní křídlo
redakce podobu, na kterou jste byli
zvyklí. Odpovídá to trendům všech moderních periodik, oponovali
progresivní „horňáci“.
Rok se ale s rokem sešel a „dolňáci“ během něj ztratili celých 50 procent
své podpory: šéfredaktorka Marcela Doubková změnila názor. A tak
jsme po 13 číslech přistoupili k zásadní změně grafické podoby. Asi
jsme příliš seriózní, než abychom zkoušeli ještě radikálnější reformy
(třeba fotky pohledných slečen na deskách, velké červené titulky ve
stylu Blesku nebo aspoň rubriku černá kronika). Každopádně jsme se
však snažili, aby byl Exit poutavější a zároveň přehlednější. I zbytek
konzervativního křídla přispěl hodnotnými návrhy.
Carpe Exit!
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A víte, co Otto Hasoň řekl, když si přečetl tento úvodník? „Stejně‘s mě nepřesvědčil...“
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Kolik berou
zástupci města
Zastupitelstvo na svém zasedání 6. prosince schválilo výši
odměn, které budou měsíčně
pobírat jednotliví představitelé
města v následujících čtyřech
letech.
Členové zastupitelstva dostanou
400 korun hrubého měsíčně,
radní pak 1300. Předsedové
výborů a komisí si přijdou na
1200 korun hrubého měsíčně.
Představitelé města však tuto
částku obdrží pouze tehdy,
pokud se v daném měsíci bude
konat alespoň jedno zasedání.
Jednání rady se konají každých
čtrnáct dní, zastupitelstvo se
– včetně mimořádných zase-

dání – setkává přibližně jednou
za měsíc.
Předsedové osadních výborů,
neboli „starostové“ přidružených
obcí, obdrží měsíčně 1200
korun.
/ KD

V odpadcích
jsme nejlepší
Velká Bíteš vyhrála soutěž ve třídění odpadu za minulý rok, kterou uspořádala firma Eko-kom.
Naše město zvítězilo v kategorii
sídel s 2-10 tisíci obyvatel.
Na každého Bítešáka v období
od října 2005 do září 2006 průměrně připadlo 86,21 kilogramů
vytříděného odpadu. Města kraje

NENÍ KAM ZAPARKOVAT...
– Masarykovo náměstí se v budoucnu dočká velkých změn. Město udělalo
další kroky, které povedou ke kompletní rekonstrukci centra města.
V prosinci bylo zahájeno územní řízení, což je první krok k vydání stavebního povolení.
„V roce 2007 bychom chtěli zvládnout stavební povolení s nabytím právní
moci,“ řekl Exitu 162 starosta Miroslav Báňa. „V roce 2008 by přišla na
řadu realizace, pokud ovšem budou fungovat fondy. Ty zatím nefungují,“
přiblížil starosta možné potíže.
Studii nového náměstí loni vypracoval architekt Aleš Burian; čtenáře
jsme s ní seznámili v březnovém čísle. Hlavní změny se týkají uspořádání
střední části náměstí, kde má namísto trávníku vzniknout stupňovitá
promenáda, okolo které budou zastávky autobusů. / KD
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Vysočina soutěžila ve čtyřech kategoriích podle velikosti; v absolutním pořadí bez omezení velikosti
by vyhrála Vysoká Lhota.
Bíteš obhájila loňské vítězství ve
své kategorii. Slavnostní vyhlášení
vítězů se uskutečnilo 23. listopadu
v Jihlavě. Velká Bíteš za vítězství
obdržela šeky v hodnotě 43 tisíc
korun určený k nákupu nových
kontejnerů na odpad. / KD

Začíná příprava oslav
Byl jsem radou města pověřen,
abych se jako předseda Komise
pro oslavu 600 let města zapojil
do příprav tohoto významného
výročí.
Když si mám vzpomenout na
libovolné datum související
s naším městem, vybaví se mi dva
letopočty: 1240 a 1408. Všechno,
co se odehrávalo potom, bylo
jistě velmi důležité a formovalo osudy našich předků i nás
samotných, ale právě v letech,
kdy se objevila první informace
o Bíteši a kdy byla Bíteš povýšena na město, se tvořily základy
díla, ze kterého čerpáme dodnes.
A myslím, že každý Bítešák může
být právem na své město hrdý.
Jsem přesvědčen, že oslavám
výročí, které se uskuteční v roce
2008, musí být věnována patřičná
pozornost. Neříkám vám a neslibuji, že uspořádáme grandiózní ohňostroj, koncert Luciana
Pavarottiho nebo Mistrovství
Evropy v atletice. Jak výročí oslavíme, totiž ovlivníte vy všichni,
kteří začátkem roku vyplníte
anketu, kterou dostanete do
poštovních schránek. Informace
o přípravách oslav budeme pravidelně zveřejňovat na internetových stránkách města, kde
bude založeno i diskusní forum.
Samozřejmě nezapomeneme ani
na Exit 162. V následujících týdnech a měsících vznikne logo
oslav. Hodláme koordinovat
svoje úsilí s Velkým Meziříčím,

¡

ä÷èó

AKTUALITY / 

°µ±

se kterým nás pojí mnohé historické vazby. Tam již mají anketu
za sebou. Schválně, dokážete
odhadnout, které akce by preferovali ve Velkém Meziříčí nejvíce?
Zkuste si tipnout a pak obraťte na
stranu 28, kde si přečtete správné
odpovědi.
Věřím, že společně připravíme
důstojné oslavy, které budou
obohacením pro nás všechny
i pro naše návštěvníky. Prosím
vás o další nápady, myšlenky, ale
i pomocnou ruku při přípravách.
Svoje nápady můžete směřovat
i na adresu redakce.
/ Ladislav Koubek

NAPSALI O NÁS

Velká Bíteš touží
překročit hranici
5000 obyvatel
Pouhých 65 lidí chybí podle
evidence Velké Bíteši k tomu,
aby počet obyvatel města překročil vysněnou hranici pěti
tisíc. Ta by Bítešským přinesla
víc peněz v daňové výtěžnosti.
Konkrétně by si podle dnešního rozdělování daní přilepšili minimálně milionem korun.
Přitom fyzicky v Bíteši přes pět
tisíc lidí určitě žije, o tom je
starosta Miroslav Báňa přesvědčen. Městu se ovšem nedaří lidi
přesvědčit, aby si do Bíteše přehlásili trvalé bydliště. Dokonce
oslovilo nájemníky v městských
bytech, kteří v Bíteši trvalé bydliště nemají. Marně. „Lidé se do
toho nehrnou a ze zákona jim
to nařídit nelze. Důvody mají
různé. Třeba že nechtějí pustit byt v Brně, jiní se obávají
administrativních procesů, přitom poplatky nejsou nijak zvlášť
vysoké,“ míní Báňa. Jak dodal,
za přepis občané starší osmnácti let zaplatí padesát korun,
přepis dětí je zdarma. Úpravy
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v živnostenských listech jsou
v případě změny trvalého bydliště osvobozeny od poplatku.
Proslulá sháňkou po nových
obyvatelích je v tomto ohledu
Jihlava, jež za každou přihlášenou osobu vyplácela finanční
odměnu, za což kvůli odlivu
obyvatel z okolních obcí sklidila od jejich samospráv kritiku.
Velká Bíteš cestou Jihlavy jít
nechce. „Tento způsob se nám
příčí. Přináší i etické problémy,“
řekla místostarostka Alena
Malá.
/ zkráceno podle MF Dnes,
11. 12. 2006

Rozpočet
zatím není
Město nemá dostatek peněz
k naplnění rozpočtu na příští rok.
Jak nám sdělil starosta Miroslav
Báňa, současné požadavky na
rozpočet výrazným způsobem
převyšují předpokládané příjmy.
Řešením této situace se zabývá
finanční výbor. Problémy způsobuje i skutečnost, že již půl
roku Česká republika nemá
vládu. / KD

Nové muzeum
Ve Velké Bíteši od ledna vznikne
detašované pracoviště Muzea
Vysočiny. Dosavadní ředitelka městského muzea Silva Smutná přejde
pod novou instituci; na původním
místě ji nahradí Ivo Kříž.
„Vytvořením detašovaného pracoviště Muzea Vysočiny muzeum
v Bíteši jednoznačně povýšilo,“ podotkl Kříž. „Vyhlídky do
budoucna jsou rozhodně pozitivní.“
Nový ředitel muzea hodlá pokračovat v práci své předchůdkyně.
Za hlavní úkol si klade pokračovat
v převádění evidence sbírkových
předmětů do digitální podoby
a rozšiřování sbírky.

„Spolupráce s detašovaným pracovištěm Muzea Vysočiny bude co
nejúžeji profilovaná, vztah obou
institucí bude aktivní a vstřícný,“
vysvětlil Kříž. / KD

Krátce:
• Ceny za svoz odpadů
– V tomto roce zůstanou
ceny za odvoz komunálního
odpadu stejné jako loni.
• Zástupce v mikroregionu Velkou Bíteš bude v radě mikroregionu VelkomeziříčskoBítešsko a v radě MAS Most
Vysočiny zastupovat starosta
Miroslav Báňa, ve valných
hromadách obou organizací
zasedne místostarostka Alena
Malá.
•Tříkrálová
sbírka
–
V lednových dnech do
domácností zavítají skupinky
dětí převlečených za tři krále.
Budou koledovat o finanční
podporu na charitativní účely.
Více čtěte na straně 10.
•Trabant – Neznámý automobilista se se svým bakelitovým miláčkem nerozloučil
příliš šťastně. Nechal nepojízdného béžového trabanta stát naproti mateřské
školce v ulici U Stadionu.
Majiteli vozidla, které nemá
registrační značku, hrozí
pokuta až 10 tisíc korun.
• Chodník hotov – Chodník
v ulici Kapitána Jaroše, který
vede k benzínce Slovnaftu,
je dokončen. Letos se má
pokračovat ve stavbě až
k průmyslové zóně.
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Když sněží, ❆ ❆
padají nám peníze
Svatý Martin sice letos přijel s předstihem už prvního
listopadu, potom se ale zatoulal neznámo kam.
Byli jsme se zeptat vedoucího Technických služeb Ing.
Pavla Gaizury, jestli je mu to líto.
Samozřejmě, že je nám to trochu líto. Když padá sníh,
říkáme, že padají peníze. Ale v podstatě jsme letos moc
rádi, že je zima zatím shovívavá a mohli jsme dokončit
započaté stavební práce. Těch bylo letos opravdu dost.

°µ±
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❆

Dál je to zimní stadion, údržba zeleně, jídelna s kuchyní,
středisko stavební činnosti, sběrný dvůr a tak dále.

Bude se nějak využívat zimní stadion v létě?
Samozřejmě bychom chtěli – ale vloni se provedla
rekonstrukce a na vlastní plochu se vztahuje záruka.
To znamená, že fyzicky nesmí dojít ke kontaktu
s betonovou plochou. Řešením by bylo zakrytí plochy speciálními čtverci z umělé hmoty, je to však
dost drahá záležitost v řádu několika set tisíc korun.
Určitě se však budeme snažit prostředky sehnat.
Která činnost je pro vás nejnáročnější a která
nejlukrativnější?
Tady to splývá – v obou dvou případech je to oblast
odpadů – tam se finance dají získat. Ovšem legislativa
je v této oblasti velmi přísná.
Chystáte další rozšíření služeb?
Kdysi tady byly úvahy o provozování pohřebnictví. Není
to tak neobvyklé – vzor máme třeba ve Velkém Meziříčí.
Je to asi jedna z posledních věcí, které bychom ještě
mohli dělat.

„NA SNÍH JSME PŘIPRAVENI,”
říká jednatel Technických služeb Ing. Gaizura.

Na zimu jste stoprocentně připraveni?
Už od září. Říjnem totiž začíná zimní pohotovost.
Máme připraveny tři sněhové pluhy za traktory, multikáru s pluhem a sypačem a před několika týdny jsme
zakoupili starší Tatru 815 s pluhem a sypačem. Asi
600 tun posypového materiálu máme uskladněno na
bítešské Správě silnic. Mohu tedy s čistým svědomím
prohlásit, že na zimu jsme připraveni stoprocentně.

Z čeho máte radost?
K posledním akcím patří vánoční výzdoba, kterou
nyní instalujeme. Je to 22 svítících objektů, které jsme
vybírali se starostou.
Děkujeme za rozhovor.
/md+oh

❆

Jak dlouho vám trvá běžná údržba, když v noci
napadne sníh?
Staráme se o všechny městské komunikace, včetně devíti
okolních obcí. Nepatří nám páteřní komunikace, o ty
se stará kraj. Pokud nepřijde zrovna kalamita, jsme
hotoví tak do dvanácti, do jedné.
Ale Technické služby nemají na starosti jen zimní úklid.
Samozřejmě. Našich 55 zaměstnanců je rozděleno
do několika středisek podle vykonávané činnosti. Asi
nejvíc lidí potřebujeme na svoz a třídění odpadů. Město
Velká Bíteš letos získalo ocenění v soutěži Třídíme nejlépe.

VÁNOCE ZÁŘÍ. I když zatím ne sněhem.
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Názory
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, mailem 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!

Díky za internet!

Již několikrát jsme v našem časopise kritizovali, že internetové stránky
města neslouží svému účelu, že nejsou aktuální. Rada města i zastupitelstvo si v listopadu daly za úkol, že v novém volebním období budou do
dvaceti (respektive patnácti) dní zveřejňovat na internetu usnesení ze
svých jednání. Byl jsem velmi zvědavý, zda se tak skutečně stane – a ejhle, nezklamal jsem se.
Usnesení rady i zastupitelstva jsem skutečně nalezl na www.vbites.cz.
Občan zajímající se o dění ve městě zajásá, protože již nebude odkázán
jen na agenturu Jedna paní povídala. A pro mě, jakožto redaktora aktualit v Exitu, mají čerstvé informace cenu zlata.
Na druhou stranu nelze říci, že by nebyl další prostor ke zlepšení.
V informačním věku se stává každá nová zpráva starou v okamžiku, kdy
ji uslyšíte; dvacet dní je proto více než dost.
Každopádně uzavírám: díky, jen tak dále. / Karel Dvořák

Nešťastná křižovatka
- fotonázor

Taky máte radost, že po dopravních změnách, které proběhly v loňském
roce, je provoz na náměstí o poznání klidnější? Věc má ale i svou stinnou
stránku: křižovatka hned pod náměstím (za Kovomatem), na níž byla
změněna přednost, je zdrojem mnoha a mnoha dopravních nehod. Slyšel
jsem názory, že se jedná o chybu řidičů; ovšem zkuste být řidičem, který
jede po hlavní
silnici a někdo mu už
zase
nedá
přednost...
Myslím, že
nejen já do
oné křižovatky vjíždím
s obavami.
Nestálo by
za to zapracovat ještě na
dopravním
řešení křižovatky a zhotovit studii, jak situaci řešit? Myslím, že taková investice by se při současném počtu havárií bohatě vyplatila / Ladislav Koubek

anketa
Zeptali jsme se: Jaké si dáváte
novoroční předsevzetí?

Ladislav Klusák

Novoroční
předsevzetí
si nedávám,
protože je
nikdy nedodržím. Dříve
jsem to zkoušel, ale nikdy jsem nevydržel,
takže ani letos žádná nebudou.

Dirk Bastein „Baschi“

Jsem Němec
a bydlím tady
již šest let, ale
cítím se už
jako rozený
Bítešák. Přání
do
nového
roku? Hlavně
posílat méně
SMS a aby mi zůstalo natrvalo
rezervováno mé místo na baru
U Raušů. No a snad v Bíteši najdu
svou velkou životní lásku...

Stanislav Horký

Novoroční
předsevzetí
si nedávám.
Stejně nemá
cenu si je
dávat – proč
taky, když jsou
k ničemu.

Marie Loucká

Já si tedy
předsevzetí
nedávám.
Myslím si, že
si nepotřebuji nějaká
předsevzetí
dávat, protože dělám
tak jako celý rok, tak jak mi to
vyhovuje.
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Z druhé strany

Nebývá běžné, aby o koncertu
psal někdo z účinkujících. Exit 162
však není běžným časopisem.
V sobotu 2. prosince v 18 hodin se

pravé cembalo! Ale snad je elektronický klavír nahradil přijatelně. Další v pořadí byl výběr ze
suity Z časů Holbergových E. H.
Griega. Tu jsme hráli s dirigentem
Richardem Kružíkem – naším

Z časů Hulbergových.
Diriguje člen brňenské filharmonie Richard Kružík.

v deblínském kostele sešli věřící
k požehnání adventního věnce
a zapálení první svíce. Sešli se
tam i milovníci komorní hudby,
protože součástí obřadu bylo
vystoupení Tišnovského komorního orchestru.
V kostelích hrajeme moc rádi –
sál, který by měl akustiku srovnatelnou se stavbami starých architektů, abyste hledali v poledne
s lucernou. Bohu žel – uspořádat
koncert v kostele znamená připravit si duchovní repertoár, který
musí schválit diecéze. Věřte, že
repertoár pro komorní orchestr,
který by prošel bez námitek, se
hledá dost těžko. Proto jsme
rádi, když si můžeme zahrát při
obdobných akcích, jako byla ta
deblínská.
V Deblíně byl kostel dokonale
zaplněný, z hraní jsme měli radost
– snad jsme jí trochu předali i posluchačům.
Program jsme začali všeobecně
známou Alžbětínskou serenádou
– myslím, že k Vánocům patří
něco lehkého, hladivého. Další
skladby byly z oblasti osvědčené
klasiky – Bachův Air a Vivaldiho
Sinfonia č. 2. A abychom nehráli
pořád stejně barevně, sólo ve 3.
větě Koncertu f-moll pro cembalo J. A. Bendy si zahrála Jitka
Ivanisková. Kdybychom tak měli

dlouholetým kamarádem, jinak
členem brněnské filharmonie.
Potom se Richard zase chopil houslí
a zahrál si spolu s naším uměleckým
vedoucím ing. Jaroslavem Kolesou
a cellistkou Dášou Barašovou
sólový part Vánočního concerta
grossa Archangela Corelliho.
Z koncertu jsme odcházeli krásně
adventně naladěni. /OH

Mikulášská
hudební
nadílka

Třetí koncert desáté sezóny
Bítešského hudebního půlkruhu
vyšel na mikulášský podvečer.
Přemýšleli jsme, jak odměnit ty,
kteří dají přednost koncertu před
domácí nadílkou. A přijdou vůbec
nějaké děti? Rozhodli jsme se tedy
pozvat Mikuláše s čerty přímo na
koncert. Ti se objevili v sále hned
po úvodní Dvořákově Humoresce

Mikuláše mají ještě na klavíru.

Tomášková
Renatou Ardaševovou
vIvana
podání
Klárys Řezaninové,
žačky
byly dokonalé.
bítešské ZUŠ. Pochválili poslu-

chače za to, že pozorně poslouchají, a rozdali všech 100 čokoládových Mikulášů.
Nezapomněli ani na účinkující – houslistku Ivanu
Tomáškovou a klavíristku Renatu
Ardaševovou.
Tyto dvě dámy potom nadělovaly
krásnou, dokonale provedenou
hudbu po zbytek večera. V první
půli koncertu to byla Sonáta
A dur Františka Bendy a Sonáta
č. 3 d moll Johannesa Brahmse.
Po přestávce jsme se přesunuli
do dvacátého století – nejprve
Pěti madrigalovými stancemi
Bohuslava Martinů, poté interpretačně velmi obtížným Duem
concertante Igora Stravinského
a nakonec Španělským tancem
Manuela de Falla. Souhra obou
umělkyň je obdivuhodná. Spíš
bych měl napsat souznění. Je to
až nepochopitelné, když uvážíme,
že Ivana Tomášková žije trvale
v Austrálii a na společné zkoušky
s Renatou Ardaševovou jí zbývá
sotva pár dnů.
A že se jim v Bíteši líbilo, dokládá
pamětní list, založený v kronice
BHP:
„Dnešní večer byl naprosto nezapomenutelný:
- sál plný skvělého publika
- Mikuláš nás jako účinkující
obdaroval čokoládovými čerty,
pardon, Mikuláši...
- česnečka byla jako vždy naprosto NEPŘEKONATELNÁ
- prostě se nám odtud vůbec
nechce!…“ /OH

Nové varhany
měly co dělat

Zvuk nových bítešských varhan pozitivně hodnotí přední
čeští odborníci. A proto je dobře,
že nacházejí využití nejen při
bohoslužbách, ale i při koncertech klasické duchovní hudby.
Nepočítáme-li koncertní vystoupení Jany Kubové při slavnostním svěcení, měl jako první možnost koncertovat za jejich manuály varhaník nad jiné povolaný:
Petr Kolař, ředitel kůru katedrály
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Petrově, ředitel Brněnského filharmonického sboru i sborů dalších, držitel mnoha ocenění.
V zaplněném kostele byl jeho
adventní koncert opravdovým
pohlazením pro duši. Volba pěkně
znějících varhanních rejstříků,
velký cit pro interpretaci autorů,
ale i osobitý styl Petra Kolaře
a jeho mimořádná dovednost zcela
ovládly nejen nové varhany, ale
i uši fascinovaných posluchačů.
Myslím, že jsem nebyl sám, komu
rychlá a přitom precizní improvizace na text adventní písně Co
již dávní proroci vyrazila dech.
Petra Kolaře jsme se po koncertě
zeptali:
Jak se vám hrálo na nové bítešské varhany?
Úplně skvěle, mám z nich ty nejlepší pocity. Dobrý nástroj se
pozná podle toho, zda vás osloví
a inspiruje. Hraní na nich jde
samo, člověk s nimi nemusí „bojovat“.
Jak jste se dostal k varhanní
hudbě?
S maminkou jsem už jako šestiletý
chodil v Prostějově do chrámového
sboru. V tamním kostele hrával
dobrý varhaník, jehož příkladem
jsem se nechal vést.
Co byste popřál čtenářům do
nového roku?
Ještě jednou bych jim chtěl poblahopřát k takovým varhanám. Přeji
vám, abyste tak nádherný nástroj
měli ještě velmi dlouho a do-

kázali si ho vážit. A v osobním
životě hodně klidu, štěstí a božího
požehnání. / LK

Adventní
koncert

V kostele sv. Mikuláše ve Velkém
Meziříčí se druhou prosincovou
neděli uskutečnil Adventní koncert. Účinkoval na něm pěvecký
sbor MAGNA DIESIS, orchestr
a dva sólisté. Recitace se ujal
Zdeněk Svoboda a průvodní slovo
patřilo Evě Kočí-Valové.
Během koncertu zazněla skladba
Michala Jančíka (jenž v ní použil
i melodie lidové, gregoriánského
chorálu, P. Ebena a A. M. z Otradovic) líčící adventní příběh a Pavlicova pastorální Missa brevis.
Dirigenta Michala Jančíka jsem
požádala o krátký rozhovor.
C

o

S ÚSMĚVEM PO KONCERTĚ.
Michal Jančík zvládl adventní koncert na jedničku.

Petr Kolář varhany chválí.
Po dlouhém závěrečném potlesku se vrací na na kůr.

v Brně
n
a

všechno musí udělat dirigent,
než posluchači uslyší třeba
dnešní adventní koncert?
Jestli se ptáš, co musím udělat
jako dirigent, tak na to je odpověď
jednoduchá: musím se ty skladby
co nejlépe naučit a vědět skoro
o každé notě, už jenom proto, že
muzikanti rádi zkoušejí, co dirigent
slyší. Musím chodit s tou skladbou
v hlavě a přemýšlet o všem, počínaje obecnými věcmi:
tempem, vnitřním rozčleněním,
dynamikou a přes tyto a další

°µ±
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věci docházet k úplným detailům.
Musím mít prostě jasnou představu. A s ní pak předstoupit před
orchestr a sbor. To se však člověk učí dlouhé roky, já jsem v začátcích.
Ale pokud se ptáš, co musím udělat jako člověk, který nemá stálý
orchestr a k dispozici má jen
komorní sbor a chce udělat takovýto „velký” koncert, tak to je
zařizování, které vyžaduje dlouhý
čas. Během září jsem obvolával
muzikanty, zamlouval termín na
koncert, hledal jsem společný termín zkoušek-tedy termín, na kterém bude většina muzikantů. Pak
jsem sháněl sólisty a výpomoc do
sboru.
Celodenní soustředění orchestru uteklo až příliš rychle. Bylo
nutné připravit pevné jádro sboru
a doufat, že ti, kteří přijedou na
jednu tutti zkoušku a generálku
před koncertem, to budou dobře
umět.
Další věcí je shánění peněz na
cesťáky, na honoráře (v orchestru hráli studenti konzervatoří
a akademií pozn. red.), na stravování, kopírování not, půjčení
tympánu atd.
Protože se koncert konal v kostele,
bylo ho potřeba nechat schválit na
biskupství.
Proč došlo ke změně sólisty?
Když už jsem si myslel, že je
všechno tak, jak má být, stalo se
něco naprosto nečekaného. Ráno
před koncertem zavolal sólista, že
nepřijede. Začal maraton telefonování. A strachu.
Jaké tedy byly tvé pocity před
koncertem?
Když jsem si vzpomněl na to, že
v poledne jsem ještě neměl sólistu
a teď vedle mě na generálce stojí
člověk, který nejenže zpívá sóla
ve skladbě, ve které je už někdy
zpíval, ale je dokonce schopen se
během jedné hodiny naučit i sóla
ve skladbě druhé, byl jsem v klidu.
Naštěstí všichni doma i ve sboru
s něčím pomohli, nebyl jsem
v tom sám.
Děkuji za rozhovor. /MD
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Co víc si přát?

Sál kulturního domu ve Zbraslavi
zaplnil třetí prosincový víkend
Petr Bende a jeho band. Během
obou Vánočních koncertů vystoupil kromě táty Petra Bendeho
i Ali Amiri, cimbálová muzika
Grajcar, prostřídaly se dva dětské
sbory a v sobotu večer vystoupila
i Vendula Příhodová z Tasova.
Využila jsem možnosti popovídat
si s Petrem Bendem po vydařeném sobotním koncertu.
Před rokem jsem se tě ptala na
to, kde bereš energii. Odpověděl
jsi, že v muzice. Platí to pořád?
Platí to pořád. Navíc je energie
i v lidech, kteří přijdou na koncert. Když přijedu po roce zahrát
do Zbraslavi a lidé přijdou, je to
v nich - pro mě je to nabíjející.
Rád se vracíš domů. Je tady nějaké
místo, které máš opravdu rád?
Samozřejmě svůj rodný dům, kde
mám klid a vznikají tam veškeré
věci, které hrajeme. Mám rád lidi
okolo, hospůdku, přehradu, místa,
kde jsem odmalička vyrůstal.
Můžeš popsat všechno, co se odehrává předtím, než je připravený Vánoční koncert?

Začíná to oslovením sborů a hostů,
kteří vystupují. Zkouší se nové
věci, předěláváme nejen koledy na aranžmá se podílí celá kapela.
Úpravy se týkají i písní, které hrajeme běžně, snažíme se vymyslet nová aranžmá. Taky chystáme židle, kupujeme chlebíčky,
tiskneme vstupenky, vylepujeme
plakáty... je toho hodně. Motá se
kolem toho skoro 40 lidí. Jsem rád
a děkuji všem, že to s námi vydrželi.
Co provází Vánoční koncert
celých devět let?
Každoroční úprava koledy Rolničky
a píseň Hvězda.
Před devíti lety zde v sále bylo
23 platících. Máš „krizový plán“
pro případ, kdyby se jednou
v sále objevilo zase 23 lidí?
(smích) Nejsme hvězdy, které
by naplňovaly velké sály, jsme
kapela, která je ráda, když na
ni lidi přijdou a je jedno, jestli
je sál plný nebo je tam pár lidí
v kruhu. Je důležité zahrát, přenést to na lidi a dát jim zážitek. Pořád jsme na startu. Takhle
k tomu musíme přistupovat.
Letos zvuk zvonků v sále přebil
potlesk lidí. Co na to říct?
Co víc si přát?

Co tě čeká v novém roce?
Rádi bychom dali menší šňůru po
klubech nebo kulturních domech...
Pak jistě budou festivaly. Určitě
chceme co nejvíc hrát. Uvidíme,
jak to bude s další deskou nebo
živým koncertem. /MD

Nadšený Pavarotti v Lucerně,
tentokrát
v Bíteši

Prodejní výstava reprodukcí
17 obrazů Karla Gotta probíhá do 15. ledna 2007 v salónku
Restaurace U Raušů. K vidění je
například Nadšený Pavarotti v Lucerně, Všichni svatí v tsunami, Café
Blue, Trh na Guadeloupe a další
díla. /MD

4. koncert 10. sezóny.

Jitka Čechová
klavír

B. Smetana

1. řada Českých tanců (výběr)
W. A. Mozart

Sonáta a-moll KV 310
B. Smetana

2. řada Českých tanců
(výběr)

Úterý 9. ledna v 19 hodin
sál Kulturního domu
ve Velké Bíteši

10 / NA FAŘE
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Deset let Tříkrálová

bítešské
Kolpingovy rodiny

sbírka

V prosinci oslavila Kolpingova rodina své 10. výročí.
Za tu dobu se v Bíteši udělalo mnohé, takže již máme
stálé příznivce. Pro děti a mládež jsou každoročně
pořádány kuličkiáda, závody na kolech, pohádkový les,
soutěžní odpoledne na suchu i na ledě, prázdninové
tábory i krátké víkendovky. Spolu s farností se také
podílíme na vznikající tradici farních plesů, pořádání
Živého Betlému a jiných akcí. Dobrou zkušenost máme
při spolupráci radnicí, za což srdečně děkujeme.
8. prosince jsme se v kostele sešli k oslavě onoho 10.
výročí při slavnostní bohoslužbě, na které zpívala

První týden v lednu se opět uskuteční Tříkrálová sbírka.
Díky ní a díky darům dobrých lidí může Charita financovat pomoc postiženým, sociálně slabým, a mnoha
dalším potřebným u nás i v zahraničí. Koledníci budou
chodit s úředně zapečetěnou pokladničkou a s dospělým
dozorem, který se musí prokázat občanským průkazem
a potvrzením. Na projekty sociální péče je možné
také zasílat peníze převodem na účet 33001122/0800.
Vedle toho jsou k dispozici i nové způsoby, jak přispět
- SMS je ve formátu DMS KOLEDA se odesílá na
číslo 87777. Cena je 30 Kč a příjemce obdrží 27 Kč.

Živijó. Kolpingova rodina slavila deset let.

bítešská schola. Následovalo promítání diapozitivů o A.
Kolpingovi a naší činnosti. Ve slavení jsme pokračovali
„U vrány“. Tam náš večer provázela kapela Tři králové.
Předseda Kolpingovy rodiny L. Koubek nezapomněl
poděkovat nejbližším spolupracovníkům (resp. spolupracovnicím) a odměna byla vskutku nečekaná – ke
knize dostala každá z nich čerstvě natrhané prosincové
sedmikrásky.
Ke společné práci patří i společná zábava. Jsme
rádi, že jsme se mohli společně bavit a načerpat
povzbuzení k další činnosti. Práce věnována dětem
a mládeži není snadná, ale doufáme, že přinese
plody. / Ludmila Fatěnová

Víte, že…

• Při sběru šatstva se vybralo pěkných pár tun
oblečení. Dvě plná nákladní auta je odvezly
Charitě do Brna.
• Farní stránky www.velkabites.farnost.cz přivítaly
svého 7000. návštěvníka.

Netradiční dárky. Těsně před Vánoci se na faře konalo
Výtvarné odpoledne pro děti.

Příkaz je možno podat i z bankomatu České spořitelny.
Vybrané prostředky se z velké části vrací do oblastních
charit, takže pomáhají přímo v našem okolí. Nebuďme
lhostejní a nebojme se pomáhat, mnoho lidí se bez cizí
pomoci neobejde a jsou za ni velmi vděčni. / Ludmila
Fatěnová

Zveme vás:

Slavnostní novoroční bohoslužby - slavnost Matky
Boží Panny Marie(1.1. v 8 a 11 h.)
Tříkrálová sbírka (viz článek).
Tříkrálová bohoslužba (6.1. v 8.00)
Vánoční varhanní koncert
Martina Jakubíčka (6.1. v 16.00)
Koncert skupiny Soumrak (26.1. v 18.45 v kostele)
Farní plesy (v Bítýšce 20.1., V Březí 27.1. a v Bíteši 3.2.)
Sedmikrásek. Odpoledne pro předškoláky
(každé podnělí v 16.30 na faře)
Odpoledne pro školáky
(každou sobotu v 15.30 na faře)

¡

ä÷èó

OKENKO VYDAVATELE / 11

°µ±
¡ ¡ ¡

Vážení a milí čtenáři,

za Sdružení nezávislých pro město Velká Bíteš Vám
v první řadě mnohokrát děkuji za Vaši podporu
a přízeň v uplynulém roce týkající se jak měsíčníku
Exit 162, který našel své místo ve Vašich domácnostech Velké Bíteše a okolních obcí, tak i uplynulých
komunálních voleb.
Do nového roku Vám ze srdce přeji hlavně štěstí,
protože štěstí je zdraví, pohoda, splněná přání
a touhy, přijímat a rozdávat radost... Někdy je to
o náhodě, hodně však v nás.
Váš Milan Sláma
předseda Sdružení nezávislých pro město Velká
Bíteš

PODĚKOVÁNÍ



Leden je měsícem nového plánování, předsevzetí a
přání, a proto i my přejeme všem dětem, jejich rodičům
a všem přátelům krásný a úspěšný nový rok 2007.
Využíváme také možnosti touto cestou poděkovat
panu Lukáši Prokešovi, vedoucímu místní pobočky GE Money bank za financování vydařené akce,
kterou jsme uspořádali počátkem prosince 2006
pro děti, sourozence a jejich rodiče i prarodiče
v naší MŠ.
MŠ Masarykovo náměstí

Vážení spoluobčané, kolegové, přátelé,
tak jsme opět o rok starší. Věřím, že jste prožili
pokojné vánoční svátky roku 2006, který nám tímto
proklouzl mezi prsty do hlubin dějin a nyní stojíme
na prahu nového roku 2007. Jak nám již nový letopočet na první pohled napovídá mohl by to být rok
šťastný. Na druhé straně doposud řádně nefungující
vláda, zdražování energií a dalších pro život důležitých komodit nám kazí tento optimistický výhled.
Ale tak jako každý rok, ať již jde o firmy, město, farnost či každého jednotlivce, musíme si dávat cíle co
nejvyšší. Jak pronesl klasik: „Není lepší zamířit své
kopí na měsíc a zasáhnout jen orla, než je zacílit na
orla a trefit pouhou skálu?“
A tak se snažme, aby nový rok 2007 byl opravdu
šťastný, těšme se na příjemná překvapení, zajímavá
setkání, neodolatelné příležitosti a naplňování tajných snů.
Do nového roku 2007 přeji Vám všem rodinnou
pohodu, pevné zdraví, vzájemnou toleranci, lásku
v srdcích a boží požehnání.
Vzhůru do nového roku 2007!
Ing. Milan Macholán
generální ředitel a předseda představenstva
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
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KLAPLO TO...
Vánoční koncert, který se uskutečnil v Jasenici
druhou prosincovou sobotu, byl věnovaný všem
rodákům a lidem, kteří mají k této vesnici úzký vztah.
V průběhu odpoledne se na pódiu vystřídalo mnoho
muzikantů, kteří z Jasenice pocházejí, zazněly verše
nejstarší občanky paní Boženy Nováčkové a o vánoční
atmosféru se postarala cimbálová muzika Valášek.
Křtila se kniha o významném rodákovi Miloši
Dvořákovi a filmová klapka k dokumentu o Jasenici.
Tříhodinové hudební odpoledne pokračovalo
večer taneční zábavou s kapelou Ocmaňanka a již
zmiňovaným Valáškem.

CO SE DĚLO
V ZÁKULISÍ?

to zavazuje. Snažili jsme se připravit. Začátek byl hrozný, to
se nám nepodařilo vůbec nic, vyvrcholilo to vypnutým mikrofonem, pak to z nás spadlo. Teď už jsem v klidu.

Valášek vystupoval dokonce třikrát.

...nervozita, smích, hledání účinkujících, pivo, výborný
guláš, sekaná a bramborový salát, chlebíčky, ladění nástrojů,
fotografování, čekání, nahlížení do zaplněného sálu...
Byla jsem u toho. Pořad jsem moderovala a nedalo mi to
– s diktafonem v ruce jsem se pokoušela zachytit pocity
některých účinkujících.

LÍBILO SE?

Jaké to je - před vystoupením?
Pavel Havlát, člen kapely Provokace:
Pro mě to není nic nového, já veřejně vystupuji před
lidmi pět let. Tréma trochu je, protože jsem nikdy nehrál
na takové akci. Navíc hrajeme v jiném složení a dnes
akusticky. Je to nová zkušenost, těším se na to. Budu se
snažit trochu uklidnit a uvidíme, jak to dopadne.

Tuto akci zorganizovali hasiči, je to pro ně veliká čest,
děkuji jim za to a myslím si, že koncert má velký úspěch,
zdařil se a určitě bych byl rád, kdyby se podobné akce
opakovaly častěji.
Blažej Gruber, starosta Jasenice
/M.D.

Nechyběla akustika.

Jaké to je - po vystoupení?
Antonín Havlíček, amatérsky hrající kytarista,
který v současné době nejčastěji hrává v Jasenici
u ohně:
Je to obrovská úleva. Snažil jsem se vyhnout nervozitě.
Hrát po tolika letech před tolika lidmi, navíc Jaseničáky...

Akce byla velice zdařilá, byla ojedinělá za dlouhou
dobu. Myslím si, že všichni, co se zúčastnili byli spokojeni - jak účinkující, tak lidé v sále.
Jiří Jeřábek st.

DOKUMENT
O JASENICI

Pana Libora Smejkala, který zpracovává videodokument o Jasenici, jsem se zeptala, co ho čeká v nejbližší době?
Množství kazet by se mělo zredukovat a seřadit podle
času a sekvencí, které se týkají určitých lidí, věcí, krajiny, akcí...jednotlivých částí...pak by se vše mělo nahrubo
sestřihnout, abychom se v tom obrovském množství
materiálu vyznali. Se zástupci obce bychom tento materiál měli dát do určité podoby. Dále je nutné sehnat
a oslovit hudebníka (což má Jasenice již zajištěno).
Komentář s největší pravděpodobností napíši já a předpokládám, že korektury udělá obec. Namluví ho někdo
z divadla nebo rozhlasu.
Dokážete odhadnout, kdy se Jaseničtí dočkají
záznamu?
Pracovali jsme na projektu rok a půl. Závěrečné
práce odhaduji minimálně ještě na tři měsíce.
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Ve Březí provětrají peněženky

Na kostel se skládají všechny obce,
píší i hejtmanovi

Kostel v Březí spojuje. A na jeho veži
se líbí i dětem.

Jak jsme vás již informovali,
započaly v loňském roce práce
na opravách kostela ve Březí.
To znamená, že farníci ve
Březí musí pořádně provětrat
své peněženky.
Ze svých sbírek již věnovali
přes 230 000 Kč, ovšem na
dokončení oprav (zejména
odvlhčení a sanace zdiva)
budou potřebovat ještě více
než 500 000 korun. Vzhledem
k nízkému objemu prostředků,
které stát věnuje na opravu
kulturních památek, farář
Bohumil Poláček spolu s farní
radou poslali dopis se žádostí
o pomoc hejtmanovi kraje
Vysočina.
Zdá se ale, že nakonec to snad
ani nebude potřeba, protože
obce farnosti (Březí, Březské,
Níhov, Rozseč a Borovník)
nenechají svůj kostel na holičkách. Na společném setkání
starostů obcí a farní rady v po-

lovině prosince navrhl starosta Březského B. Káňa, aby
každá z obcí přispěla částkou
300 Kč na obyvatele. Březské
tak již přispělo 60 000 Kč,
Březí přispěje dle slov starosty
L. Melichara zhruba 50 000 Kč,
Níhov 60 000, na Rozseč připadá přes 30 000 a Borovník
25 000 Kč. Obyvatelé každého
domu ve zmíněných obcích
budou požádáni o dar ve výši
2 000 Kč, ovšem s přihlédnutím k možnostem dárce. To je
poněkud neobvyklá forma – co
na to říkají místní? Policistka
Jana Holemá z Rozseče soudí:
„Myslím, že spravedlivější by
bylo, kdyby přispívali jenom
lidé, kteří mají nějaké příjmy, a to podle počtu osob.
Je přece jen rozdíl, když bydlí
v domě jeden člověk a když je
jich šest. Na druhou stranu, je

třeba vybrat hodně peněz a nějakou formou přispět.“ Dary se
budou shromažďovat do poloviny března.
Že místním na kostele záleží,
ale dokládají i další nápady:
Na kostel přispějí desetitisícovými částkami hasiči, poprvé
v historii se bude konat farní
ples. Březovští oslovují dopisem s prosbou o pomoc i svoje
rodáky. Cílem všeho snažení
je, aby byl kostel opraven do
6. července, kdy v Březí bude
po mnoha desítkách let primice
novokněze Blažeje Hejtmánka.
/ LK
Další informace: www.brezi.wz.cz
Číslo účtu, kam je možno přispět
na kostel: 1623792379/0800

Historie kostela ve Březí
1788: Kostel dostavěn a zasvěcen Jménu Panny Marie.
1861: Byla postavena věž kostela a nový strop.
1868: Zakoupeny nové varhany za 600 zlatých od
brněnského varhanáře Filipa Komínka.
1927: Na věž byly zavěšeny dva nové zvony, které byly
ulity v Brně firmou Hiller. Za války byly zabaveny.
80. léta: Kostel se dočkal velkých změn. Byly odstraněny
zchátralé oltáře a místo nich instalována moderní oltářní
deska od výtvarnice Bedřišky Znojemské. Položena nová
mramorová podlaha.
1990: Farnost zakoupila dva nové zvony a ty byly
posvěceny strahovským opatem M.J. Pojezdným.
2007: Oprava kostela a primice Blažeje Hejtmánka.
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V Ořechově myslí
na seniory

Aby sváteční nálada byla mocnější a dlouhé zimní večery
kratší, rozhodli se ořechovští zastupitelé, že uvítají
v neděli 17. prosince své starší občany na přátelském
posezení v místním kulturním domě. Touto drobnou
pozorností chtěli vyjádřit dík všem dříve narozeným
občanům za jejich přínos obci, za výchovu dětí a za

jejich plnohodnotný pracovní život. Kulturní dům byl
zaplněn snad do posledního místa. Po zahájení násle-
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obce - podmínkou příjmu je přímá viditelnost na
toto zařízení a nastavení příjmové antény. Pro
občany obce bude možné připojení nedlouho po
Novém roce. / LK

Osadní výbory v novém

Na svém prosincovém zasedání rozhodlo bítešské
Zastupitelstvo o novém složení osadních výborů.

Přinášíme vám seznam jejich předsedů:

TĚM TO JDE!
Ořechovské děti dělají svým babičkám a dědečkům radost.

dovalo vystoupení dětí z mateřské a základní školy.
Velmi pěkný a zajímavý program byl završen netradiční
módní přehlídkou. / Petra Slámová

Děti v Deblíně zpívaly

V Deblíně vystoupily na sv. Mikuláše pod vánočním
stromem děti z místní školky i školy, aby předvedly
svoje znalosti. Zpívalo se, přednášelo, recitovalo
a hlavně: všichni přihlížející si mohli odnést
krásný zážitek. Akce se konala pod záštitou městy
se Deblín ve spolupráci se školou, školkou a Lesy
města Brna. / Jiří Vitanovský

Bezdrátový internet
ve Stanovištích

Vysokorychlostní bezdrátový internet si klestí
cestu i do nejmenších obcí, tentokrát dostihl
Stanoviště. Na místním bytovém domě je namontováno zařízení pro vysílání signálu a pokrytí celé

Březka: Pavel Burian
Holubí Zhoř: Jaroslav Hofmann
Pánov: Zdeněk Jeřábek
Jindřichov: Jiří Sedlák
Ludvíkov: Josef Pelán
Jestřabí: Iva Svobodová
Košíkov: Miloš Jůza
Bezděkov: Jiří Křikava
Jáchymov: Radek Batelka

Košíkov: Autobus bude!
Urgence předsedy osadního výboru obce a vedení
města měly smysl – od 1.
ledna budou opětovně
zajíždět autobusy až do
obce. Jízdní řád byl vrácen
do původního stavu, který
platil do roku 2005. Na úsilí
Košíkovských je vidět, že
když se obce nevzdávají,
mohou svých požadavků
dosáhnout. / LK
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V Hlubokém se kradlo

Neznámý pachatel se v prosinci vloupal do dvou
domů v Lesním Hlubokém, kde odcizil počítače,
mobilní telefony, elektroniku a finanční hotovost
v hodnotě pohybující se okolo 100 000 korun. Do
třetího domu se pak zloděj dobýval neúspěšně. Dle
sdělení starosty K. Lupínka přitom ke krádeži využil
noční hodiny, přičemž majitelé byli doma. Policie již
má tip na pachatele – a indicie ukazují směrem na
západ k Velké Bíteš. / LK

Krátce z obcí:

¡ ¡ ¡

Březí: V novém roce bude zpřístupněn veřejný internet v místní knihovně.
Heřmanov, Skřinářov: V prosinci v obou obcích se
konaly veřejné výroční schůze místních hasičů.
Jinošov: V předvánočním čase v obci proběhlo
tradiční Vánoční koledování. Katov: Místní myslivci
se sešli třetí prosincovou sobotu na Poslední leč.
Křižínkov: V prosinci bylo dokončeno nové
dopravní značení v obci.

Záblatí už chystá sítě

Jak již Exit informoval, plánuje Záblatí výstavbu
30 nových rodinných domků. V současnosti
již probíhá příprava inženýrských sítí, a to na
základě proběhnuvšího výběrového řízení. Pokud
někdo z našich čtenářů hodlá stavět a neví, kde,
má ještě příležitost: o několik zbývajících volných míst je možno požádat na místním obecním úřadě. / LK

Náměšť nad Oslavou: Jednadvacetiletá loňská
finalistka České Miss Petra Soukupová z Náměště
nad Oslavou se probojovala mezi osm nejhezčích
dívek Země na soutěži Miss Earth 2006. Jak informovala Mladá fronta, Soukupovou přijal na
náměšťské radnici starosta Vladimír Měrka.
Stanoviště: Obec uvažuje o vytvoření svého znaku
a praporu. Místní zastupitelstvo věc projednávalo
v prosinci.
Tasov: Obec má nové stránky: www.tasov-tr.cz

Krokočín bude mít
novou radnici

Záblatí: Probíhá územní řízení týkající se plánované
stavby větrných elektráren na území obce.

Obec Krokočín v roce 2007 pravděpodobně
dokončí výstavbu nového Obecního úřadu. Jak
Exitu řekl starosta obce Stanislav Porazil, celý
objekt je již zastřešený, a tak se stavební práce
mohou přesunout dovnitř. Na dokončení stavby
bude obec žádat prostředky z krajského Programu
obnovy venkova, ze kterého čerpala peníze již
v letech 2004 a 2005. / LK

Křižínkov má rybník
jako ze škatulky

V Křižínkově dokončili práce na generální opravě
tamního obecního rybníka. Oprava byla z 80 procent
hrazena z fondů Evropské unie, o zbytek se rovným
dílem podělila obec a dotace Ministerstva životního
prostředí. Na rybníku byl dokonce vybudován
i ostrůvek. V současnosti probíhá jeho napouštění
a přesto, že rybník nebude chovný, je možné, že za
nějaký ten rok si někdo z Křižínkovských pochutná na
kaprovi uloveném právě z tohoto rybníka. / LK

Symboly chtějí všude.
Pucovský strarosta J. Svoboda se znakem, který bude vítat příchozí
u vjezdu do obce.
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Ale i z hluku pětimilionového
velkoměsta do amazonského pralesa, z přepychu vyhrazeného
hrstce VyVolených do chudých
chatrčí indiánů. Nebo od opuštěných hranic s Brazílií a Guayanou
po ostře střežené hranice kolumbijské. Takhle klikatě probíhala
cesta redaktora Ladi Koubka po
Venezuele – zemi, která možná
na jihoamerické poměry není
ničím výjimečná, oko středoevropana ovšem mocně upoutává
na každém kroku. Ale vezměme
to všechno pěkně popořádku:
Den 1: Cesta z Bíteše do Caracasu
trvá celý den – auto, letadlo a ještě
jedno letadlo. Napětí a nedočkavost roste. Snažím se ještě do sebe
dostat co největší porci španělských slovíček – vypadá to totiž,
že velká část komunikace bude
záviset na mě. Ostatní zase pilně
studují průvodce, abychom stihli
projít co nejvíc zajímavých míst.
… A konečně jsme tu! Břehy jižní
Ameriky mají nezvyklou červenou barvu. Po příletu do hlavního města Caracasu máme největší problém s výměnou peněz.
Vyjednávání s veksláky jsou tvrdá
a dlouhá. Ale my se nedáváme
a trpělivě vyjednáváme. Nakonec
získáváme velmi dobrý kurs –100
bolívarů za korunu. Bude se nám
dobře počítat!
Den 2: Vpodvečer vystupujeme z autobusu ve vesničce San
Francisco. Okamžitě se nás
ujímá náš průvodce Felipe. Právě
průvodcování je důležitým zdrojem obživy pro indiány z kmene
Kumarakapay, kteří vesnici obývají. Podrobně plánujeme cestu
na stolovou horu Roraima - první
z našich Venezuelských cílů. Bude
to trvat pět dní. Seznámili jsme se
ještě s papouškem a opicí a alou
do hajan, zítra nás přece čeká
náročný den!

Den 3-6: Po přivítání indiánským
náčelníkem se odebíráme k našemu vytouženému cíli Roraimě.
Je to hora s takřka kolmou stěnou, vysokou několik set metrů.
A nahoře zdánlivě rovná jako
placka. Výstup po úzké pěšince
(ta důmyslně obkračuje kolmou
stěnu) trvá den a půl.
Na Roraimě se ocitáme jako v jiném světě. Díky nadmořské výšce
2 800 m zde není takové vedro
a rostou zde rostliny jako z jiné
planety. Celá hora je úplně černá
a plná nejroztodivnějších skalních útvarů. Procházíme nádherným údolím krystalů, navštěvujeme hrůzně působící roklinu
Ďáblovo hrdlo, kocháme se čtyřsetmetrovými vodopády, přicházíme k hraničnímu kamenu
Venezuely, Brazílie a Guayany.

V Guayaně nacházíme asi nejkrásnější moment naší cesty po
Roraimě: představte si kamenitou
pláň ohraničenou kolem dokola
prstencem skal. Uprostřed pláně
velká proláklina s vodopádem
a uvnitř nádherné modré jezero
Poso azul. Koupání pod vodopádem v tomhle jezeře patří k těm
nejhezčím v mém životě. Cestou
zpět z hory ještě omylem potkáme
třímetrovou krajtu – naštěstí na
nás nezaútočila!
Den 7: Ráno přijíždíme po dvanáctihodinové cestě do Ciudad
Bolívar. Městem protéká obří
(stovky metrů široká) řeka
Orinoko - ke koupání ale rozhodně neláká. Procházíme se v botanické zahradě, kde si dopřáváme
chuti čerstvého manga. Jedeme

Tady už se dýchá hůř. Laguna Verde leží ve výšce 4000 metrů.
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městským autobusem a je to opět
zážitek
padesát let staré autobusy jsou
naplněné tak, že pasažéři jsou
mnohdy v dopravním prostředku
doslova jen jednou nohou. Dveře
se kvůli přeplněnosti nezavírají.
Den 8 –12: Z Bolívaru jedeme
celou noc do provincie Amazonas.
V tamním hlavním městě Puerto
Ayacucho mají v katedrále na
oltáři obrovského papouška
a duhu. I andělíčci mají podezřele
indiánské rysy. Domlouváme
několikadenní cestu do pralesa.
Plavíme se chvilku po Orinoku
a pak už několik dní po černé
řece Sipapo. V pralese se seznamujeme s celou řadou užitečných rostlin, které místní indiáni
používají jako léky. Z nor lákáme
obrovské tarantule a pozor si
dáváme před obrovitánskými mravenci, kteří se jmenují „24“ (když
člověka takový mravenec kousne,
má 24 hodin horečku).
Den 13 – 16: Nastává nejobtížnější část výpravy: naším cílem
je hora Pico Humboldt (4992m)
v pohoří Sierra Nevada (což
je vlastně samý počátek And).
Bohužel nám zachutnala místní
strava – a střevní problémy na
sebe nedaly čekat. Každý den
zdoláme převýšení asi 1000 m.
Nádherné místo k noclehu
nacházíme u laguny Coromoto
(3000 m n. m.). Ve výšce okolo
4000 m zažíváme po dlouhé
době noční mráz. Vzduch už
je řidší, střevní potíže nastupují – ale hory jsou nádherné!
Jejich krásný prstenec okolo nás
se pomalu rozevírá, jedno jezero
střídá druhé. Nechybí ani malé
bloudění, protože cesta moc
značená není.
Den 17 - 21: Cestou z hor jsme
se stavili v krásném studentském

městě Mérida a teď už hurá do
místa zaslouženého odpočinku
– na pobřeží Karibiku. Obrovské
pláže, kolem nich kokosové
palmy, spousta dalšího výborného ovoce a vynikající přímořská kuchyně… K tomu výlet po
lodi na další opuštěnou pláž,
procházka místními plantážemi,
chytání bronzu a poslední den
u moře výborná zábava na místním tržišti, které se každý pátek
a sobotu zaplní zábavychtivými
Venezuelany.
Den 22 - 23: Přijíždíme do
hlavního města Caracasu. Jedná
se o město s velmi vysokou
kriminalitou – mřížemi obehnané domy, přítomnost vojáků
se samopaly, ale i skutečnost,
že náš taxikář musel vytáhnout nůž na násilníka, co mu
nalehával na auto, to názorně
dokazují. Jsme proto rádi, když
přijíždíme do kláštera sester Učednic Božského Mistra.
Zde strávíme poslední noc před
odletem zpět do Česka. A jak
jsme přišli právě na tenhle klášTarantule. Vylákat ji z doupěte dá fušku.

ter? Možná mi nebudete věřit,
ale právě proto, že představená
kláštera sestra Letizia pobývala
dlouhých osm let v Brně – a celý
rok jezdila měsíčně i do našeho
bítešského kostela. Takže vězte,
že svět, ve kterém můžeme najít
tolik krás, není zas až tak velký
a že jeho poznávání stojí za to.
/ Ladislav Koubek
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ZŠ a MŠ Tasov

V pondělí 18. prosince na naší
škole proběhl projektový den se
zimní tématikou. Tuto akci organizovali učitelé nejen pro žáky
ZŠ a MŠ Tasov, ale ke spolupráci
byli přizváni i žáci ZŠ a MŠ Dolní
Heřmanice. Smyslem celého projektu je podpora spolupráce mezi
„domácími“ a „hosty“ a jejich vzájemná tvůrčí iniciativa v pracovních skupinách.
Tato a jí podobné akce jsou pro
žáky škol nejen zpestřením, ale
zároveň velkým přínosem.
Celý den byl pak zakončen diskotékou, kterou pro své spolužáky
připravili žáci deváté třídy.
Eva Komínková

Střední odborné učiliště uspořádalo v kulturním domě druhý
ročník „Školní show“. Během dne
měli návštěvníci příležitost shlédnout prezentace jednotlivých
oborů, módní přehlídku, ukázku
módních účesů a aerobní sestavu
dětí ze ZŠ.
K odpolední hudební pohodě
přispěla country kapela Kosatky
a hudební skupina Sklípkani.
Dopoledne navíc vystoupil zpěvák David Mattiolli.
Poprosila jsem ho o krátký rozhovor.
Je něco, co se vám na Velké Bíteši
líbí?
Tady jsem na Moravě, tady je jiné
srdce... je to vidět. Před pěti lety
jsem byl v Bíteši poprvé a rád se
sem vracím. Když mám vystoupení třeba v Pardubicích, vezmu
to přes bítešskou restauraci
U Raušů.
Co vás čeká v novém roce?

Jeden z oborů na pódiu - kadeřnice

V roce 2007 mi vychází sólové CD
mých písní nazpívaných v italštině.
Je možné, že se do Velké Bíteše
brzy vrátím a CD tady pokřtím.
Ředitelka SOU Marie Šabacká
nám sdělila, že by ráda v tradici Školních show pokračovala.
„Jednak je to prezentace oborů,
jednak náborová činnost. Velmi se
mi líbí, že se naši žáci při této příležitosti projevují jinak, než když
sedí v lavicích. Baví je to, jsou
nadšeni, stmeluje se kolektiv. Žáci
i pedagogové se poznávají z jiné
stránky.“ /MD

Bude to v pohodě.
David Mattiolli den před vystoupením

V prosinci sice na ulicích sníh
a mráz chyběl, ale na ZŠ Tišnovská
116 byly Ledové Vánoce...
Předvánoční výstavy se zde
pomalu stávají krásnou tradicí.
Pro letošní rok žáci i učitelé připravili výstavu v barvě ledu. Zajímalo
mě, kde berou paní učitelky inspiraci. Vladana Jančíková říká:
„Hlavně z různých vánočních časopisů, jiných výstav, muzeí, galerií,
jiných škol, do kterých s dětmi jezdíme. Vždy a všude máme oči
dokořán, ale vše si dotváříme k obrazu svému.“ /MD

Netradiční mikulášskou nadílku
jsme pořádali pod názvem:
„Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady
děti straší“. Celá školka se proměnila v předvečer Mikuláše na peklo,

Za okny jaro, ve škole led.
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kde děti plnily mnoho „pekelných“
úkolů. Čertů se tady sešlo hned deset
a kupodivu plakalo jen jedno dítě,
i když se děti většinou bojí. Bylo to
asi proto, že v čertech děti poznaly
všechny zaměstnankyně naší školky.
Jen Mikuláše jsme si „vypůjčili“, stal
se jím jeden z našich tatínků.
Na závěr, po splnění všech úkolů,
děti Mikuláše a anděla našly na
nádvoří MŠ. Zazpívali jsme si společně i s harmonikou několik písniček a děti slíbily, že budou celý rok
hodné.
Mikuláš poté obdařil všechny děti
(a bylo jich opravdu hodně - asi
120) sladkostmi a naše „školkové“
děti dostaly ještě obrovskou hromadu hraček.
Co nám nevyšlo, bylo počasí, ale
všechny zahřál alespoň teplý čaj.
Hana Sedláková

Letos opět provázela slavnostní
program Vánočního jarmarku
výstava výtvarných prací žáků naší

školy, a tak se nám škola na chvíli
vánočně naladila.
Během slavnostního programu se
vystřídaly děti z pěveckého sboru,
tanečního souboru Bítešan a děti,
které navštěvují aerobik. /MD
Základní umělecká škola
Je již pravidlem, že poslední středa
před vánočními prázdninami je
věnována v Základní umělecké škole
besídce. I letos se předvedli žáci
hudebního a tanečního oboru, co se
od září naučili. S  výkony byli viditelně spokojeni žáci, jejich učitelé, ale
hlavně početné publikum. /OH

Kdo strašil ve školce? Čerti!

Došli jsme k vám na koledu. Vánoční jarmark se vydařil.

Bez chybičky! Všichni posluchači správně drželi palce.

Prima! Baleríny nadchly.
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MISTR JAN HUS

letěl do Kostariky
S 
uměleckým
slévačem
Bohumilem Čermákem jsme se
sešli v jeho malém bítešském ateliéru na konci jeho zahrady již po
několikáté. Tentokrát však nešlo
o pohodové grilování nebo posezení u krbu, ale o rozhovor, který
jsem si plánovala už od léta.
Článek ThDr. Hradila z Újezdu
u Brna, který jsme v Exitu zveřejnili v prosinci, mi připomněl, že
je nejvyšší čas - tentokrát k pracovní návštěvě. Zvedla jsem telefon a požádala ho, aby si čas
v jeho nabitém programu našel.
Našel...

Ve svém ateliéru

Jakou nejmenší věc lze odlít?
Nejmenší? Jakoukoli. Není v tom
problém. Technologií, kterou používám, se dá odlít všechno.
Pro pana biskupa jsem například
dělal křížky o velikosti přibližně
5 x 3 cm, ze stříbra. Tloušťka
byla něco kolem půl milimetru.
Pracoval jsem na tom po chvílích,
když byl čas, přibližně dva roky.
Zkus mi vysvětlit, co všechno musíš
udělat ty, než vznikne socha?
Základem je zakázka - hliněný,
sádrový nebo epoxidový model.

Já dělám formu. Nepoužívám
klasickou metodu, protože na
ni nemám zařízení. I malá věc
totiž potřebuje velké množství písku, forma se musí vysušit... Používám metodu preciznější - přesného lití na ztracený model. Udělám formu, sádrové kapsle. Třeba figuru vyleji
z vosku, nařežu ji a obaluji ve
směsích. Vytvářím tedy keramicko-skořepinovou formu, kterou musím vytavit, vyžíhat, pak
ji odleji, očistím a potom svařuji. Je to technicky i technologicky náročné. V začátcích jsem
pracoval s doktorem Doškářem,
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který byl největší odborník na
výrobu keramické skořepinové
formy. Ten mě naučil preciznosti. Nemám žádný zmetek.
Čím tvá umělecká práce
začala?
Planetou míru (smích)... tehdy
jsem pracoval ve slévárně, získal
jsem kontakt na Bratislavskou
vysokou školu a zkoušel jsem
nové technologie. Nabídka mi
tehdy vrtala hlavou, skončil
jsem na slévárně a zkusil jsem to
doma se svým tátou nějak „plácat“. (smích) Podařilo se. Jako
umělecký řemeslník jsem v té
době mohl oficiálně pracovat,
takže jsem se v krajském kole prezentoval, v celostátním kole jsem
dostal průkazku, razítko a získal
licenci. Začal jsem vyrábět.
Řemeslná práce byla tehdy
ceněná.
Dlouho jsem dělal pro akademické sochaře i národní umělce
na Slovensku.
Jakou výšku měla největší
socha, kterou jsi odléval?
Cyril s Metodějem měli 7,35
metrů, stojí v Prievidzi. Návrh
dělal akademický sochař Stano
Mikuš. Práce mi trvala dva
a půl měsíce. Bylo nutné proclení, přepravce, který ji převezl. Poměrně náročné. Váha
této dvojfigury byla 1100 kg.
Postupovalo se tak, že mi vždy
ze Slovenska dovezli část formy,
odlil jsem ji, pak dovezli další
a tak se to opakovalo. Odlil
jsem ji po částech a netušil jsem,
jak bude vypadat celek, jak to
dopadne. Dvojfigura stojí na
podstavci z bronzového plechu.
Samozřejmě se vše navařovalo
až na místě.
Podle čeho poznáme tvoji
práci?
Stejně jako výtvarníci, i já mám
svoji značku. Vznikla někdy

v roce 1985 - ve znaku mám
kočku. Značku mám jednu velkou, druhou menší a raznici.
V některých případech vím
o umístění této značky jen já
(smích).

Samopal, kalašnikov - u Partizánské hlídky. S tím byly trable,
to se kroutilo.

Kde všude se objevuje tvoje
práce?

Nikdy jsem po tom netoužil,
ale je to v určitých případech
nutnost. Setkal jsem se nejen
s prezidentem naší republiky,
ale i s různými politiky, umělci.
Vzpomínám například na bývalého ministra pro místní rozvoj
ČSSD Lachnitu, i s ním jsem si
příjemně popovídal.

I ve Velké Bíteši. Bývalý starosta pan Šmídek mě oslovil
a na náměstí v Bíteši prošel
pod mýma rukama Masaryk,
na SOU stojí busta Tiraye a na
kolovou ve sportovní hale jsem
dělal v roce 1999 medaile.
Máš svá díla i v zahraničí?
Kostarika,
USA,
Kanada,
Německo, Slovensko, tam toho
mám hodně. Například v Komárně v divadle mám sochu
Thálie 2,5 x 2 metry, v životní
velikosti jsem dělal Jánošíka, je
toho opravdu strašně moc.
U prezidentského paláce na
Slovensku stojí obrovská zeměkoule, to byla pěkná práce.
Nejdříve jsem ji svařovali
z kousků, leštili - nebylo to ono,
pak matovali a při sklence vína
jsme si uvědomili, že ji z dílny
nemáme jak dostat ven, nakonec
prošla zdí. (smích)
Nádherná práce byla pro akademického sochaře národního
umělce Tibora Bartfaye, velmi
noblesního člověka, kterého znám
velmi dlouho. Dělal jsem pro něj
do Terezína - Fašismus. To je
torzo děvčete, na zádech jí sedí
orlice, opravdu nádherná věc.
Mistr Jan Hus letěl do Kostariky,
sochu předával velvyslanec.
Koule, kterou jsem dělal do
Kanady, šla na světovou výstavu
šperků, bylo v ní vloženo 640 zirkonových kamenů.
Dělám i nejrůznější pamětní
desky.
Je něco, co bylo opravdu
náročné odlít?

Předáváš svoji práci ve většině
případů sám?

Máš svůj sen?
UNESCO vypsalo soutěž, která
má proběhnout na Rhodosu.
Jedná se o 80metrovou bronzovou figuru. Můj největší sen je
udělat něco pořádného.
Také bych chtěl napsat knihu
a v ní zveřejnit svá díla, materiálu mám opravdu hodně.
Tvoje práce asi vyžaduje preciznost, vytrvalost, zodpovědnost, profesionalitu a dřinu...
...a hlavně si to všechno musíš
poskládat v hlavě.
Děkuji za rozhovor

/MD
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TJ Spartak Velká Bíteš

V sobotu 25.11.2006 uspořádala TJ Spartak Velká Bíteš
další ročník turnaje v sálové kopané o putovní pohár.
Včetně obhájce trofeje, týmu Bílý balet Rosice, se do
něj přihlásilo dalších jedenáct mužstev, která byla nejprve jako obvykle rozdělena do dvou skupin po šesti,
kde se hrálo systémem každý s každým. Nejlepší dva
týmy z každé skupiny pak postoupily do semifinále, ve
kterém se už hrálo vylučovacím způsobem. Vítězové
semifinále se pak potkali ve finále, poražení se utkali
v boji o 3.místo.
A jak turnaj dopadl?
Souboje ve skupinách určily semifinálové dvojice Bílý
balet Rosice – Real Madrid a Flamengo – Zbraslav.
Finálový zápas vítězného dua Bílý balet Rosice –
Zbraslav pak rozhodla jediná branka, která rozhodla
o tom, že putovní pohár zůstane i pro další rok ve vlastnictví prvně jmenovaného týmu.
Doplňme ještě jméno nejlepšího střelce turnaje. Tím se
stal Jiří Horký z týmu Ivánkovi kamarádi, který nastřílel celkem 10 branek.
Zúčastněné týmy podle pořadí v základních skupinách:
Skupina A			
1. Real Madrid
2. Zbraslav		
3. Diamant Chobůtky
4. Pomeranč United
5. Arsenal			
6. Senergos (Zbraslav)			

Přehled nejdůležitějších soutěží,
kterých se zúčastnil oddíl
JUDA v roce 2006:

Skupina B
1. Flamengo
2. Bílý balet Rosice
3. Tropic
4. Ivánkovi kamarádi
5. Nebštych
6. Seliko Osová

Milan Dufek

Turnaj v sálové kopané

Oddíl JUDA

Pod vedením sourozenců Ondřeje a Jiřího
Blahových píše od roku 2001 ve Velké Bíteši po
dlouhých letech „temna“ svoji novodobou historii
oddíl juda.
V prostorách podkroví základní školy se celkem
3x týdně schází zhruba dvacítka judistů, aby mezi
sebou poměřila své síly a vylepšila si své dovednosti.
Oddíl juda se dá rozdělit na dvě základní části.
Tou první jsou starší borci, kteří se scházejí v pondělí, druhou část pak tvoří mladší judisté neboli
„mláďata“, kteří mají svůj trénink o den později.
Společně se pak obě části oddílu scházejí ve čtvrtek. Tento koloběh se opakuje s železnou pravidelností po celý rok kromě letních školních prázdnin. Těm vždy předchází výkonnostní zkoušky,
ve kterých se mladí judisté snaží splnit podmínky
vyšší úrovně tzv. „kyu“ a získat tak barevný pás.
„Zkoušky děláme před prázdninami záměrně, kluci
po získání nového pásu mají větší motivaci se po
prázdninách do oddílu vrátit a pokračovat“, tvrdí
jeden z vedoucích O. Blaha.
Nedílnou součástí činnosti judistického oddílu je
účast na nejrůznějších soutěžích, ať už přátelských
či mistrovských. Jen v letošním roce jich bylo dohromady téměř dvacet. A naši judisté si na nich nevedli
vůbec špatně. Připsali si celkově celkem 3 první, 19
druhých a stejný počet třetích míst.
Podrobnější statistiku výsledků z nejvýzněmějších turnajů si můžete prohlédnout pod článkem.
A co lze oddílu juda popřát do roku 2007? „Kdybych
si mohl vybrat, tak bych si pro náš oddíl přál určitě větší
a tím pádem i mnohem víc vyhovující prostory. Určité
kroky pro vylepšení stávající situace jsme podnikli už

Datum

Soutěž

Místo konání

Našich
závodníků

Zápasů

Vítězství

26.3.

Velikonoční VC

Jihlava

5

16

3

15.4.

MVC

Kroměříž

4

9

2

22.4.

MVC Týn CUP

Týn n. Vltavou

6

14

2

13.5.

MVC

Jihlava

6

9

1

29.9.

KP

Jihlava

4

13

6

7.10.

MVC

Hradec Králové

4

13

2

18.11.

MČR starší žáci

Mohelnice

1

1

0

9.12.

Vánoční VC

Jihlava

11

41

16

Vysvětlivky: ; MVC – Mezinárodní Velká cena; KP – Krajský přebor; MČR – Mistrovství České republiky
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v letošním roce, takže věřím, že se tento problém podaří
v co nejkratší době vyřešit,“ uzavírá O. Blaha.

Šternberk – Velká Bíteš 5:6,
branky našich: Zábojník 2, Prkna, Kozlík, Hudcovský,
Bačák
Velká Bíteš – Valašské Meziříčí 5:1, branky našich:
Konečný 2, Drdla, Pospíšil, Kozlík
Kroměříž – Velká Bíteš 9:3, branky našich: Jaskula 2,
Prkna
Šumperk – Velká Bíteš 9:2, branky našich: Zábojník,
Tůma
Technika Brno – Velká Bíteš 8:1, branka našich: Prkna
Velká Bíteš – Nový Jičín 2:7, branky našich: Sechovec,
Sláma
Orlová – Velká Bíteš 3:0
Velká Bíteš – Přerov 3:2, branky našich: Zábojník 2,
Veselý

HC Spartak Velká Bíteš
Hokejisté stále tápou…

Situace našich hokejistů ve II. lize zůstává i přes změnu
trenéra téměř stejná. Mužstvo se sice posunulo z posledního místa v tabulce o příčku výš, celkový dojem
ze hry ale zůstává prakticky nezměněn.
A přitom první zápasy pod vedením trenéra Vladimíra
Jabůrka vypadaly celkem nadějně. Naši hráči totiž ve
Šternberku a především v domácím zápase s týmem
Valašského Meziříčí předvedli dobré výkony a zvítězili, tato úspěšná minisérie ale byla vzápětí nekompromisně přerušena sérií debaklů v Kroměříži (na hřišti
posledního týmu!), v Šumperku, na hřišti Techniky
Brno (naši zde na začátku sezóny dokázali zvítězit)
a doma s Novým Jičínem.

Davidové opět porazili
Goliáše
Vánoční tělovýchovná
akademie 2006

A jak komentuje výsledky našich hráčů přededa
hokejového klubu Jiří Chadim?
„Jisté je jedno. Náš mladý a nezkušený tým v letošní
sezoně na víc nemá a je pro mne až s podivem, kolik
bodů jsme už získali! Bez nějaké finanční injekce
se nám jen stěží podaří vybudovat tým, který by
byl schopen konkurence. Většina našich soupeřů
má totiž rozpočty na sezonu několikanásobně vyšší.
To se to potom vyhrává! Nezasvěceným a těm kdo
nechtějí pomoct to ale nemá cenu vysvětlovat.“
Uvidíme tedy, co přinese rok 2007. Naši v něm první
zápas sehrají hned 3. ledna, kdy na náš stadion zavítají
tradiční rivalové z Velkého Meziříčí. A zápas to bude
určitě zajímavý. Vždyť právě Velké Meziříčí je už asi
jediným týmem, před který by se naši reálně mohli do
konce sezóny v tabulce soutěže dostat.

Tělovýchovné akademie jsou v Bíteši dvě do roka –
první je okresní v dubnu a druhá předvánoční.
Před sokolovnou, tam, kde měly už být Vánoce, se
válela lehká mlha, ve které se objevovaly děti s rodiči.
Bylo 15. prosince před pátou odpoledne. Sportovní
hala byla ovšem osvětlená již dlouho předtím a „neviditelní“ lidé v zákulisí se nezastavili.
Akademie je slavností mladé síly a radosti z pohybu
v rytmu hudby. Dva až tři měsíce se skupiny připravují
na své vystoupení. Bítešským dětem přijela i přátelská
konkurence z Velkého Meziříčí, ze Žďáru a z Náměště.
Viděli jsme tančit Šílené kruhy IDA klubu - téměř
profesionálně. Náměšť reprezentovaly roztomilé
Kočky – podle věku tedy spíš koťátka, půvabné

Tabulka mužstev II. ligy skupiny
VÝCHOD - sezóna 2006 - 2007

Výsledky HC Spartak Velká Bíteš
za poslední období:
Pořadí

Klub

Utkání

Výher

VP

Remíz

Proher

PP

Skóre

Bodů

1.

Šumperk

28

17

0

2

9

0

124:63

53

2.

Hodonín

28

16

2

1

9

0

101:72

53

3.

Technika Brno

28

16

0

3

7

2

109:82

53

4.

Blansko

28

17

0

1

9

1

91:71

53

5.

Orlová

28

15

1

0

8

4

104:72

51

6.

Nový Jičín

28

14

2

3

9

0

109:83

49

7.

Štenberk

28

13

2

1

11

1

120:99

45

8.

Přerov

28

11

2

2

11

2

91:83

41

9.

Valašské Meziříčí

28

12

0

2

14

0

78:103

38

10.

Velké Meziříčí

28

5

2

3

18

0

58:123

22

11.

Velká Bíteš

28

5

1

1

20

1

63:133

19

12.

Kroměříž

28

5

0

1

21

1

70:134

17
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čarodějky Saxany a dobře
sehrané červené Karkulky Red
Baby.
Velký aplaus sklidila Sněhová
královna, pružná skupina bítešských hip-hopových tanečnic,
sólová cvičení mladých gymnastek s akrobatickými prvky.
Celý kaleidoskop uzavřela skupina step-aerobiku ze ZŠ Velká
Bíteš.
Šel ovšem jeden hlas – a potlesk
a smích to potvrdily, že největší
dojem udělali malí a velcí judisté.
Celí v bílém se pyšnili žlutými
pásky a dokonce jedním oranžovým. Sžívali se s diciplinou tohoto
dávného bojového umění a těšili
se z pohybu jako všichni kluci.
Dělali to pro sebe a zářila z nich
radost a bojový duch nám všem
pro potěšení a jim ke cti.
Předseda TJ Spartak Ondřej Blaha
je s výsledky spokojen, děkuje všem
za pomoc a propouští své dobré
víly, aby mohly napéct vánoční
cukroví. / Libuše Dražanová

Ve zkratce:

Ve dnech 29. a 30. prosince proběhl v hale TJ Spartak Velká
Bíteš fotbalový turnaj mladších a starších přípravek. Jeho
výsledky vám přineseme v únorovém čísle.
Tradičním silvestrovským fotbálkem a naostro pak v sobotu
6. 1. 2007 zahajuje zimní přípravu
A-tým mužů FC Spartak Velká
Bíteš. Pod vedením nově utvořené dvojice trenérů Ladislav
Němec - František Klusák čeká
zhruba dvacetičlenný kádr hráčů
téměř tříměsíční příprava na jarní
část sezóny, ve které se mužstvo pokusí vybojovat záchranu
v Krajském přeboru.

Pár fotek z Vánoční tělovýchovné
akademie

¡
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S Cimrmanem vám neporadím
V předminulém čísle jsme vás informovali o objevu, který učinil vlkovský zedník Robert Ondrák.
Zpráva, že si v květnu 1884 s velkou pravděpodobností Jára Cimrman osobně opřel u rybníka
Skříňka svůj bicykl o strom, výrazně rozvířila
místní – doposud zatuchlé – cimrmanologické
kruhy. Slíbili jsme, že budeme celou událost bedlivě
sledovat. Velkou Bíteš minulý měsíc navštívila skupina pražských cimrmanologů v čele se Zdeňkem
Svěrákem, aby zhodnotila probíhající výzkum. Při
této příležitosti sehrála v kulturním domě divadelní představení Němý Bobeš.
Vídeňský cimrmanolog Helmut von Fiedler tvrdí,
že velikán Jára Cimrman projížděl 13. května 1884
okolo Velké Bíteše. Informaci od Fiedlera tlumočil bítešské veřejnosti vlkovský zedník Robert
Ondrák. Zpráva vyvolala rozporuplné reakce – na
jedné straně pobouření, na druhé straně nadšení. Exit přináší souhrn nejdůležitějších událostí,
které se od té doby staly. Podle Fiedlerovy teorie si
Jára Cimrman opřel kolo o jeden ze sedmi smrků
u rybníka Skříňka, když tudy projížděl směrem od
Vlkova. Rada města 16. října ustanovila komisi, aby
případ prošetřila. V čele komise stanul Ondrák,
který se zprávou o cestě Cimrmana přes Bíteš přišel jako první.

Co prozradí experiment
Komise 2. listopadu ve spolupráci s Ústavem botaniky a zoologie Masarykovy univerzity zahájila
experiment, který má za úkol zjistit, o který strom
si Cimrman kolo opřel. Podezřelých je sedm smrků.
Komise se snaží pomocí piezoelektrických mikroměřidel zjistit, o kolik nanometrů denně průměrně
jednotlivé stromy vyrostou do šířky. Následně hodlá
tuto hodnotu vynásobit počtem dní, které uplynuly
od předpokládaného data Cimrmanovy zastávky
u Bíteše, a pomocí laseru pak odebrat patřičnou
tloušťku povrchu stromu. „Pod touto vrstvou nalezneme u jednoho ze smrků otisk barvy z Cimrmanova kola,“ vysvětluje Ondrák, „a tím zjistíme, který
ze stromů to byl.“ Měření přírůstku tloušťky u smrků
potrvá podle Ondráka nejméně do dubna. Přes
zimu totiž výsledky ovlivňují nízké teploty, kvůli
nimž stromy rostou pomaleji; případná odchylka by
mohla zkreslit celý experiment.

Cimrmanologická
delegace v Bíteši

27. listopadu zavítala do Bíteše skupina šesti pražských
specialistů v oboru cimrmanistika. Exit 162 využil příležitosti a požádal o vyjádření jejich šéfa, předního
českého cimrmanologa Zdeňka Svěráka. Podle jeho
mínění oním stromem může být jedině sedmý smrk.
„Je to velmi pravděpodobné, protože sedmičku on miloval,“ potvrdil herec. „Čili jestli kolo o nějaký strom opřel,
nutně to musel být sedmý strom.“
Určit správný smrk je však pouze prvním krokem v celém výzkumu a ani sám Svěrák zatím neví, jak pokračovat. „Já vám neporadím, protože sami nevíme, kam
se ubírat. Hledáme novou hru a opravdu jsme zatím
bezradní,“ zakončil herec.

Rybáři nesouhlasí
Událost vzbudila velký zájem veřejnosti. V poštovní
schránce Roberta Ondráka se dle jeho slov objevila
hromada dopisů od fanoušků, žádostí o podpis a také
jeden výhružný anonym z Vídně. Na představení
Němý Bobeš do bítešského kulturního domu zavítalo
neuvěřitelných šest set lidí. Naopak negativně celou
kauzu přijímají rybáři, kterým zástupy cimrmanologů
- amatérů plaší u Skříňky kapry.
Jakékoli nápady, které by mohly inspirovat
další výzkum, adresujte na emailovou adresu
cimrman.bites@centrum.cz nebo redakci našeho
časopisu. / KD

Odborník radí.
Zdeněk Svěrák se pokusil Exitu 162 poradit, jakým směrem by
mělo pokračovat pátrání.
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program kina
Pátek 5. ledna v 19.30
Texaský masakr motorovou pilou: Začátek
( The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning )
Příběh o zrození legendy o texaském masakru…
Pokračování úspěšného hororu…
Neděle 7. ledna v 19.30
Kráska v nesnázích
Tragikomedie Jana Hřebejka a Petra Jarchovského
o sexu, penězích a dobrém člověku.
Pátek 12. ledna v 19.30
Grandhotel
„Lidi jsou jako mraky“. Nejnovější film režiséra
Davida Ondříčka (Samotáři, Jedna ruka netleská),
v hlavních rolích M. Taclík, K. Issová…
Neděle 14. ledna v 19.30
Skrytá identita (The Departed)
Když odhalí jednoho, zemře i druhý…
Americký thriller s hvězdným obsazením:
L. Di Caprio, M. Damon, J. Nicholson, A. Baldwin ….
Pátek 19. ledna v 19.30
Rytíři nebes ( Flyboys )
Naučit se létat a zažít dobrodružství…a to vše
ve válčící Francii…
Neděle 21. ledna v 19.30
Ďábel nosí Pradu ( The Devil Wears Prada )
Job, pro který by milióny žen zabíjely… Chceš se udržet? Nesmíš si plést Dolceho s Gabbanou a musíš
vládnout tvrdou rukou
Pátek 26. ledna v 19.30
Shortbus (Shortbus)
Většinu času řeší jen to, s kým se vyspat a jak
dosáhnout orgasmu…nejlíp 3x! Snímek kontroverzního režiséra Johna Camerona Mitchella uvedený na
Filmovém festivalu v Cannes 2006….
Neděle 28. ledna v 19.30
Jak se krotí krokodýli
Pro velký úspěch znovu uvádíme rodinnou komedii
režisérky Marie Poledňákové
Pátek 2. února v 19.30
Casino Royale ( Casino Royale )
Daniel Craig jako nový James Bond 007, Eva Green
jako nová Bondgirl…
Neděle 4. února v 17.30 a v 19.30
Asterix a Vikingové ( Astérix et les Vikings )
Asterix a Obelix dostali velký úkol: předělat
Zničehonixe na správného muže… To nemůže
skončit dobře!

recenze

Grandhotel /

Nový film Davida Ondříčka inspirovaný bestsellerem Ivana Rudiše Nebe pod
Berlínem nás zavede do hotelu Ještěd. V něm pracuje
údržbář Fleischman (Marek Taclík), amatérský meteorolog, který pozná, že bude pršet, ještě než začne, neschopný opustit své rodné město. Liberec je pro něj klec, místo, které ho svazuje dávným slibem a nechce ho pustit za
své hranice. Každý den myslí na jediné, vznést se k nebi
a uletět z hotelu, z Liberce, ze života, který se mu vůbec
nedaří. Blázen by sestrojil křídla, Fleischman si šije balon,
ve kterém uletí. Do života mu ale vstoupí Ilja (Klára Issová), která se zatím trápí ve vztahu s arogantním číšníkem
Patkou (Jaromír Plesl) prodávajícího Happylife, americký
prostředek na všechno. Kromě něj Fleischmannovi komplikuje život ještě poněkud oplzlý recepční Jégr (Jaromír
Dulava) a důstojník wehrmachtu v záloze Franz (Ladislav
Mrkvička), rozprašující po libereckých supermarketech
popel svých padlých druhů. Grandhotel je tragikomickým příběhem o lásce, samotě, nejistotě, frustracích
a touze splnit si své sny, ale i o obavách z toho, co se stane, až se to podaří.
Režie: David Ondříček
Hrají: Marek Taclík, Klára Issová, Ladislav Mrkvička,
Jaroslav Plesl
ČR 2006, 96 minut

Skrytá identita /

Martin Scorese vytvořil další ze svých velkých mafiánských filmů, tentokrát jde o remake hongkongského snímku
Volavka. Bostonský tajný policista Billy Costigan (Leonardo Di Caprio) je pověřen úkolem infiltrovat zločineckou síť, které předsedá boss Costello (Jack Nicholson). Billy si brzy získá Costellovu důvěru, jenže je tu také Colin Sullivan (Matt Damon), který pro
změnu infiltroval policejní složky, aby tam získával pro
zločinecký syndikát cenné informace. Sullivan stoupá
po kariérním žebříčku a stává se významným členem
Jednotky pro zvláštní vyšetřování. Časem však vyjde
najevo, že v systému je ještě hráč, který hraje na obě
strany. Billyho i Colinova existence je rázem ohrožena a vystavena nepřátelské straně a oba muži musí vyvinout maximální úsilí, aby jejich identity nebyly odhaleny a oni zachránili svůj protějšek. A tím i sebe....
Propracovanému snímku nelze kromě nadměrné délky nic zásadního vytknout. V barvitých amerických
kulisách se odehrává téma věrnosti a zrady, zahrané
s přesvědčivou virtuozitou naprostými mistry svého
oboru.
Režie: Martin Scorsese
Hrají: Matt Damon, Leonardo Di Caprio, Jack
Nicholson
USA 2006, 109 minut
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každou
neděli
Pá 5.1.
So 6.1.

Exit z nudy
Veřejné bruslení

V. Bíteš - zimní stadion

Vánoční koncert pěveckého komorního sboru
Deblín - kostel
Danielis
V. Bíteš - kostel
Tříkrálová mše svatá - svěcení křídy a vody
Varhanní koncert Martina Jakubíčka

°µ±
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13.30
18.00
8.00

V. Bíteš - kostel

16.00

Domašov - Pension

20.00

V. Bíteš - od Spořitelny

8.00

V. Bíteš - Kulturní dům

19.00

V. Bíteš - hala TJ Spartak

9.30

Po 15.1.
Út 16.1.
Výstava fotografií Jiřího Zachy
až Pá 26.1.
Út 16.1.
Baby club. Odpoledne pro děti od 2 do 6 let

V. Bíteš - Klub kultury

17.00

V. Bíteš - Klub kultury

8.00- 15.30

V. Bíteš - MŠ náměstí

15.00

St 17.1.

V. Bíteš - Kulturní dům

15.00

V. Bíteš - Kulturní dům

20.00

Os. Bítýška - sokolovna

20.00

Zbraslav - Kulturní dům

20.00

Březí - Kulturní dům

20.00

Přibyslavice - Salajka

20.00

Domašov - Pension

20.00

Zbraslav - Kulturní dům

14.00

V. Bíteš - od kašny

15.00

V. Bíteš - MŠ U Stadionu

15.00

V. Bíteš - hala TJ Spartak

9.30

V. Bíteš - kostel

18.45

Jasenice - Kulturní dům

20.00

Ořechov - Kulturní dům

20.00

Domašov - Pension
Březí - Kulturní dům

20.00
20.00

V. Bíteš - Kulturní dům

20.00

V. Bíteš - Kulturní dům

20.00

Os. Bítýška - sokolovna

20.00

Přibyslavice - Salajka

20.00

V. Bíteš - Kulturní dům

20.00

Hasičský ples. Hraje Sagita Jaroslava Beera

Ne 7.1.
Út 9.1.
Pá 12.1.

So 20.1.

Plavání v Nové Vsi - Seniorklub

Jitka Čechová - klavír. Čtvrtý koncert X. sezóny BHP
Cvičeníčko - dopolední hraní, dovádění, a zpívání
pro maminky s dětmi, přezůvky s sebou. Pořádá
Mateřské centrum Človíček.
Vernisáž výstavy fotografií Jiřího Zachy

Seniorklub se starostou města

Ples Klubu kultury. Vstupenky jsou ke koupi tamtéž.
Farní ples. Hraje F-BOX
Hasičský ples
Hasičský ples

Myslivecký ples

Obecní ples v Domašově
Ne 21.1.
Út 23.1.
Pá 26.1.
So 27.1.

So 3.2.

Dětský karneval

Exkurze do Jeřábkovy pekárny - Seniorklub
„Modré odpoledne“

Cvičeníčko. Pořádá MC Človíček

Koncert folkové skupiny Soumrak
Myslivecký ples

Obecní ples v Ořechově. Hraje Doubravěnka.

Domašov - Lidovecký ples
Farní ples ve Březí. K tanci a poslechu hraje ECHO.
Předtančení - mládež z Křižanova
17. reprezentační ples SH ČMS.
Hraje BT Nova z Krnova
Farní ples. Hraje F-BOX, vstupenky na Infocentru
Hasičský ples
Hasičský ples

Ples První brněnské strojírny. Host plesu Josef Laufer

Dejte nám vědět o akcích u vás! 724 782 165 / LK
Správná odpověď na otázku k výročí: Ve Velkém Meziříčí zvítězil ohňostroj
před historickým průvodem městem a jarmarkem. 		
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ke každým brýlím čistící sprey ZDARMA
KDY: leden, únor 2007
KDE: OTTO NĚMEC - OPTIK, Velká Bíteš, Hrnčířská 128

