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První jarní den

PROSATÍN ŽIJE.
A děti si užívají

EXITORIAL / 

Kdo by si podle mě nejvíc zasloužil

Informační měsíčník pro obyvatele
Velké Bíteše a okolních obcí

Kde jsou ty časy, kdy
mohl učitel beztrestně
odepnout pásek a několika málo pohyby stručně,
jednoznačně a přesvědčivě svému žákovi říci:
Tohle se nedělá! Jak prostá a účinná metoda!
Přemýšlel jsem, že je na
světě dost lidí, které bych
také nejraději vyplatil,
třeba rákoskou, řemenem
nebo vařečkou – jen kdyby to šlo. Tak například člověka, který vynalezl měkká a tvrdá i/y. Hrůza! Nebo mého operátora, protože za těch
pár provolaných minut chce každý měsíc nekřesťanské peníze. Anebo
praotce Čecha, že se svou družinou nezakotvil někde blíž k moři a dál
na západ. Takových lidí by byla spousta.
Jenže co udělám ve skutečnosti? V pondělí 9. dubna vezmu
pomlázku a půjdu s ní vymrskat svých několik nejbližších kamarádek. Vrbovým proutkem, po nohách – a možná to půjde o něco výš.
Napadlo vás někdy, že se my pánové vždy na Červené pondělí v podstatě míjíme s cílem? Ještě že nás děvčata nakonec ráda pohostí, jinak
bych už tomu nerozuměl vůbec. :-)
Přeji všem čtenářům pěkné prožití Velikonoc a hodně zábavy při
čtení nového Exitu.
Za redakci Karel Dvořák
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Před hudebkou
zmizí silnice
Pokud vše půjde podle plánu,
začne druhá část rekonstrukce ulice Kostelní již v
létě. Exitu 162 to sdělil starosta Miroslav Báňa. Architekt
Zdeněk Sendler zpracovává
komplexní studii prostoru na
náměstí Osvobození a v přilehlém okolí. Podle návrhu
má být zrušena silnice vedoucí od křižovatky u základní
školy po křižovatku před ZUŠ.
Ulice Kostelní bude zobousměrněna v úseku mezi školou a křižovatkou před kostelem. Vznikne tak poměrně
velký park, naopak zanikne
klasický „trojúhelník silnic“
okolo památníku padlých.
Křižovatka před základní školou bude průsečná, a nikoli
formou kruhového objezdu,
jak se uvažovalo v minulosti.

/ KD

Nový radní
bude v dubnu
V pondělí 2. dubna v 16 hodin
v Kulturním domě ve Velké
Bíteši se uskuteční jednání
zastupitelstva, na kterém bude
zvolen nový člen rady města.

Místo v sedmičlenné radě se
uvolnilo začátkem února, kdy
na funkci radního a současně
zastupitele rezignoval Jiří Rauš
se Sdružení nezávislých (SNK).
Na jeho místo v zastupitelstvu
nastoupí Hana Pöcklová ze
/ KD
SNK.

Občanské
sdružení chce
řešit dopravu
Ve Velké Bíteši vzniká nové
občanské sdružení. Bude se
jednat o uskupení lidí, kteří
chtějí řešit dopravní situaci
ve Velké Bíteši. Exitu 162 to
řekl Karel Navrátil, jeden z
původců této myšlenky.
„Jedná se o občanskou iniciativu, která si klade za cíl
vytvořit občanské sdružení,“
uvedl Navrátil. „Chceme být
nápomocní vedení města
v řešení dopravní situace
ve městě.“ Jméno nového
sdružení ani jména členů
vedení zatím Navrátil neprozradil. Sdružení teprve žádá
o registraci na ministerstvu
vnitra.
Navrátil
je
předsedou
petičního výboru, který před
dvěma roky shromáždil více
než 700 podpisů proti real-

TO JE SÍLA! – Bítešák Karel Jelínek (s medailí na krku a pohárem v ruce) vybojoval 10.
března stříbrnou medaili na mistrovství Moravy v bench pressu. Činka, kterou dokázal
„pokořit“, váží neskutečných 202,5 kilogramů.

Aktuality / Aktuality / Aktuality / Aktuality / Aktuality / Aktuality / Aktuality / Aktuality /Aktuality / Aktuality / Aktuality
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izaci přeložky silnice I/37.
Město Velká Bíteš nyní řeší,
zda se bude realizovat část
přeložky v úseku od hasičky
k benzince Slovnaft u dálnice.
O budoucnosti rozhodne
/ KD
místní referendum. 
NAPSALI O NÁS

Stadion zůstává
městu
Rada města je se způsobem
zajišťování provozu zimního
stadionu spokojená. Myšlenku
představitelů hokejového klubu,
kteří nadnesli otázku změny
provozovatele bítešské ledové
plochy, tak smetli radní ze
stolu. Vedení města prodloužilo
nájemní smlouvu se společností
Technické služby (TS) Velká
Bíteš.
„Jak prokázala analýza nákladů
a výnosů za rok 2006 a čtyř
předešlých let, hospodaření technických služeb je na vyrovnané
úrovni. Mezi zimními stadiony
se dá mluvit o světlé výjimce.
S prací TS jsme spokojeni,
hospodaření není ztrátové,“
nechal se slyšet starosta Velké
Bíteše Miroslav Báňa. Úvaha o
změně vzešla od místního hokejového klubu. „Nešlo ale vůbec
o konkrétní návrh. Jen jsme
zjišťovali možnosti,“ zdůraznil
Jan Konečný, manažer HC
Spartak Velká Bíteš.
Technické služby Velká Bíteš
jsou provozovatelem zimního
sportoviště už pět let. „Pokud
město bude akceptovat náš
způsob provozu, což vlastně
svým rozhodnutím neměnit provozovatele ukázalo, tak nemáme
důvod od současné smlouvy
odstupovat,“ vyjádřil se jednatel
TS Velká Bíteš Pavel Gaizura.
Stadion je plně v majetku města.
Roční náklady na jeho chod se
pohybují okolo dvou milionů
korun.

/ Žďárský deník,


6. března 2007
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Referendum:
kdy a jak
Bítešáci dostanou v květnu
možnost jít potřetí za poslední
rok k volebním urnám. V referendu budou rozhodovat, zda si
přejí, nebo nepřejí přeložku silnice I/37, která má podle plánů
vést od benzínky Slovnaft u dálnice po křižovatku u hasičky.
„Referendum se s největší
pravděpodobností uskuteční
v pátek 25. května,“ řekl Exitu
162 starosta Miroslav Báňa.
„Zatupitelstvo 2. dubna projedná a schválí definitivní
podobu otázky a určí konečný
termín.“ Na dubnovém zasedání
podle slov starosty zastupitelstvo také definitivně zamítne
realizaci dříve uvažované části,
která měla původně vést od křižovatky u hasičky po Lánice
u mlýna. V referendu se bude
rozhodovat jen o části přeložky
v úseku od benzinky Slovnaft
po hasičku (viz foto).
Aby bylo referendum závazné,
musí se jej účastnit nadpoloviční většina voličů, jinak bude
mít pouze doporučující charakter.

„Otázka v referendu musí být
položena tak, aby se následně
nedala napadnout“, upozorňuje
radní Josef Šmídek, „protože by
pak někdo mohl zpochybnit i
platnost celého referenda.“
Přeložka má své příznivce i
odpůrce, přičemž spory jsou
více než ostré. Zastánci tvrdí,
že přeložka v podstatě zadarmo
vyřeší problém s ulicí Kpt.
Jaroše, kde by výrazně ubylo
projíždějících aut. Naopak
odpůrci říkají, že přeložka žádný
problém neřeší, jen jej přesouvá
z místa na místo a navíc zabírá
prostor jinak vhodný pro stavební pozemky. Obě strany se
též přou, zda by případná realizace přeložky nemohla negativně ovlivnit stavbu tzv. velkého obchvatu.
V květnu ještě před samotným referendem se má uskutečnit setkání s odborníky z
Ředitelství silnic a dálnic, kteří
veřejnosti přeložku představí a
odpoví na nejdůležitější otázky.
V příštím čísle čtenářům přineseme analýzu důležitých faktů
a znovu probereme všechny
hlavní argumenty obou stran.
/ KD


Krátce:
• Zdarma na 3 měsíce
– Zpravodaj města
budou dostávat bítešské domácnosti zdarma
nejméně do května. Po
třech měsících se tento
pokus vyhodnotí a rozhodne se, zda se bude
v bezplatném rozdávání
Zpravodaje pokračovat.
• Nová otevírací doba
v ČS – Česká spořitelna
od 2. dubna rozšiřuje
svoji otevírací dobu ve
Velké Bíteši. Otevřeno je
každý den od pondělí do
pátku dopoledne od 8.30
do 12.30. V pondělí a ve
středu také od 13.30 do
17.00 , v úterý od 13.30
do 15.00 a v pátek od
13.30 do 16.00.
• EU a peníze na silnice – Kraj Vysočina se
chce v nejbližších třech
letech v evropských fondech ucházet o dotace
na dopravní stavby za
více než jednu miliardu
korun.

SPOR O PŘELOŽKU – Přeložka, o které bude rozhodovat referendum, by začínala u benzinky Slovnaft u dálnice a končila kruhovým objezdem
před hasičkou. (Pozn. tato ilustrační grafika byla připravena přesným slícováním letecké mapy s originálním plánem přeložky a následným
zanesením do fotografie.)
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Kam za sportem

Ve zdravém těle zdravý duch
V České republice žije pět milionů
špičkových fotbalových teoretiků a
nejlepších reprezentačních trenérů.
Brückner je jen jeden z tisíců, kteří znají
nejlepší složení národního týmu a kteří
tomu rozumějí nejlíp. Možná se ale budete
divit – přes to všechno u nás ze sportů není
nejpopulárnější fotbal. Češi mají nejraději
plavání a cyklistiku.
Redakce Exitu 162 zkusila pro své čtenáře
připravit přehled možností, kde si mohou v Bíteši
zasportovat. Oslovili jsme lidi, kteří se o sport
ve Velké Bíteši starají. Snažili jsme se, abychom
pokryli všechny základní možnosti, které se u nás
nabízejí. Samozřejmě si neděláme iluze, že bychom
do tohoto výčtu dokázali zahrnout všechno –

proto se rovnou v úvodu omlouváme všem, kteří
mají pocit, že i o nich jsme se měli zmínit.
Možností je poměrně dost. Kam se tedy dá
zajít? Opravdu širokou nabídku má hala TJ
Spartak. Za 300 korun ročně mohou členové
oddílů vyzkoušet téměř všechny sporty, které se
pod střechou dají hrát (částka 300 Kč ročně je ve
srovnání s cenami například v Brně velmi malá).
Fotbalisté mají svoje kluby, fotbalista-amatér by
však zřejmě dal přednost kusu rovného plácku
s malými brankami; a těch použitelných v okolí
Bíteše moc není. Hokejový klub hraje v zastřešené
hale. Veřejná bruslení se zde v zimním období
konají jednou týdně, jejich popularita však oproti
předchozím letům znatelně poklesla.
A tak neváhejte a zkuste si vybrat. Začíná jaro,
a kdy jindy by měl člověk zkusit naplnit heslo
uvedené v titulku, byť je to slogan poněkud,
řekněme, vzletný. 
/ redakce

MOŽNOSTI TJ SPARTAK

Kam mě ve Spartaku pustí, když mám chuť
sportovat? (na otázky odpovídá Hana Holíková
z TJ Spartak)
Kamkoli – určitě tě odnikud nevyhodí, záleží
jen na tobě, na tvých zájmech. Florbal nebo sálovou kopanou bych ti asi nedoporučila, to bys
nemusel vydržet. Pokud máš přes týden málo

času, v neděli se hraje volejbal. Anebo si zajdi
v úterý a v pátek na stolní tenis. Soutěž už je
dohraná, určitě najdeš partnera.
A co doporučíte ženám?
I tady je nabídka široká – sportovní gymnastika, aerobik, zdravotní tělocvik – to zahrnuje
trochu kalanetiky, cvičení s gymbally, na podložce i prvky jógy.
Na který oddíl jste obzvláště hrdí?
V judu mají vynikající výsledky, téměř každou
sobotu jezdí na soutěže a jsou velice úspěšní. A
to přesto, že mají problémy s místem na trénink.
V současnosti jsou v tělocvičně základní školy.
Bohužel zásadním problémem jsou finance.
A rozhodně také mladší dorostenky v košíkové,
ty jsou na prvním místě oblastního přeboru.
Proto ani nebyl problém s hledáním dětí, když
jsme zakládali přípravku košíkové.
Kolik stojí sportování s TJ Spartak?
Je možné buď vstoupit do TJ a zaplatit oddílový příspěvek 300 Kč ročně, což vychází asi 3,70
na hodinu. Nebo si zaplatit každé cvičení zvlášť
– od 20 do 30 korun za hodinu na člověka./ OH
Kontakt: Hana Holíková, tel. 737 743 444

TÉMA MĚSÍCE / 

FOTBAL
Fotbalový oddíl ve Velké Bíteši se skládá z celkem osmi mužstev (muži A a B, dorost starší a mladší,
žáci starší a mladší, přípravka starší a mladší). Muži A, dorosty a žáci hrají krajské soutěže, konkrétně
krajský přebor. Přípravka působí v soutěžích okresu Žďár nad Sázavou.
Téměř všechny mistrovské zápasy naše mužstvo hraje na travnatém hřišti ve Velké Bíteši, při
nepřízni počasí je pro odehrání zápasu občas využita i náhradní písková plocha, kterou by výhledově
mělo nahradit hřiště s umělým povrchem.
Mládežnické týmy se kromě působení v dlouhodobých soutěžích navíc každoročně účastní turnajů
v zahraničí (v posledních letech např. v Maďarsku, na Slovensku, ve Francii a Rakousku).
Pokud chcete, aby vaše dítě hrálo ve Velké Bíteši fotbal, můžete kontaktovat buď trenéra přípravky
Milana Chlumského – tel. 608 708 230, popř. sekretáře oddílu Milana Dufka – tel. 721 160 707, nebo
přijďte přímo na nábor nejmenších fotbalistů, který se bude konat dne 20. dubna 2007 v 15.30 hod.
na stadionu FC Spartak Velká Bíteš. Nezapomeňte s sebou vzít kopačky, oblečení dle počasí a hlavně
dobrou náladu.
/ Milan Dufek
Kontakt:

Milan Chlumský, tel. 608 708 230
Milan Dufek, tel. 721 160 707

TENISOVÝ KLUB

Už začala tenisová sezóna? (na otázky odpovídá Vladimír Marek z Tenisového klubu)
Sešli jsme se a zkoušeli kurt válet, ale je pořád dost měkký povrch, antuka se lepila na vál. Předpokládám,
že začneme koncem dubna.
Trénujete přes zimu?
Nemáme krytou halu, takže přes zimu jezdíme soukromě do Tišnova, Třebíče nebo Brna.
Pokud chci začít hrát tenis, co mám udělat?
Záleží na tom, jestli si chcete jen občas rekreačně zahrát, nebo vstoupit do oddílu. V prvním případě
stojí permanentka 1200 korun (ženy platí tisíc korun) a rozpis hodin pro veřejnost je každoročně vyvěšen u tenisových kurtů. Pokud se chcete stát členem klubu, poplatek je od 800 korun a k tomu brigádnické
hodiny. Dítě do patnácti let platí 500 korun za celou sezónu. Rodiče s ním mohou na tenisové kurty chodit hrát ve veřejných hodinách zdarma.
Jinak na kurtech funguje sociální zařízení, šatna pro ženy a v přítomnosti správce i bufet.
Zajišťujete trenéra?
Zatím jsme v situaci, že není dostatek lidí, kteří by fungovali jako trenéři. Doufám, že se alespoň jednou týdně najde někdo, kdo by trénoval děti. A zajistit trenéra pro dospělé... jde spíš o individuální
domluvu.
Kdo půjčuje klíče od tenisových kurtů?
Zatím to řešíme, ale pravděpodobně bude zase klíče půjčovat paní Vrábelová. Měl by opět začít fungovat i správce kurtů.
Co plánujete do budoucna?
Chtěli bychom zvednout o metr a půl cvičnou stěnu, která je i pro děti nízká.
/ MD
Kontakt:

Vladimír Marek, tel. 777 088 963
Další kontakty a informace jsou uvedeny na rozpisu u tenisových kurtů.

PLAVÁNÍ
V okolí se nacházejí tři bazény. Nedávno zrekonstruovali bazén v Kuřimi, nově vyrostl bazén v Nové
Vsi u Oslavan, Bítešáci také jezdí do Žďáru nad Sázavou. Otevřeno bývá každý den, je však lépe zkon/ KD
trolovat otevírací doby na internetu.
Informace:

Kuřim: www.kurim.cz/bazen.html
Nová Ves: www.picollo.cz/sportbar
Žďár nad Sázavou: www.bazenzdar.cz
Velká Bíteš: www.bazenbites.ic.cz
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SILOVÝ TROJBOJ A KULTURISTIKA
Platí se členský příspěvek 1000 Kč ročně. K dispozici je bohaté vybavení a řada posilovacích
/ MD
přístrojů na galerii Sokolovny a v suterénu.
Kontakt:

Zdeněk Řezáč, tel. 737 522 794

FITCENTRUM Lánice
Ze sportovních aktivit nabízí Fitcentrum kalanetiku, stepaerobic a gymnasticball - cvičení s míčem,
které je velmi oblíbené. Jako doplněk - lymfatické masáže, klasické masáže, solárium. Navíc si můžete
/ MD
zakoupit nejrůznější doplňky stravy - vitamíny, nápoje. 
		
Po
		
Út
		St
		
Čt
		
Pá
Kontakt:

18-19 hod. kalanetika 			
18-19 a 19-20 hod. gymnastikball
18-19 hod. gymnastikball 		
19-20 hod. kalanetika
18-19 hod. gymnastikball 		

20-21 hod. stepaerobic
19-20 hod. stepaerobic
19 - 20 hod. gymnastikball

Denisa Porupková, tel. 603 445 395, individuální domluva od 8 do 20 hodin.

ŠACHY
Oddíl šachistů se schází pravidelně každou středu v místnosti pod saunou. Ve čtyři odpoledne děti,
od šesti dospělí. Šachisté hrají ve dvou soutěžích, A tým bojuje v krajské soutěži, B tým v regionální
/ KD
soutěži. 
Kontakt:

Hana Vojtěchová, tel. 737 667 927. E-mail: vojtechova.hana@seznam.cz

HOKEJ
Hokejový stadion sice na jaro není místem, kam byste asi zavítali, ale pro pořádek na hokej nesmíme
zapomenout. Jedná se totiž svým způsobem i o fenomén – v předcházejících letech byli bítešští
hokejisté velmi dobří v Jihomoravském přeboru, poslední léta se trápí v druhé lize. Letošní rok byl
asi vrcholem, nicméně podle představitelů HC Spartak bylo potřeba využít situaci, kdy žádný tým
nesestupuje, a bylo tak možno omezit náklady na financování a tím i dluhy. Věřme, že hokejisté
v příštích letech najdou dostatek podpory a finančních prostředků a že na ně fanoušci nezanevřou.
Vždyť města, se kterými Bíteš v druhé lize soupeří, jsou podstatně větší než my.
Několik zajímavostí pro příznivce hokeje a bruslí obecně:
• V Bíteši pravidelně zasedá Český svaz ledního hokeje. Právě u nás se určovaly mj. nominace
na olympijské hry.
• Veřejné bruslení v zimních měsících bývá v neděli od 13.30 do 15.00, zjistit termíny v jiných
dnech můžete na tel. 777 329 084. Cena: 20 Kč.
• Až zas v zimě nezamrzne váš oblíbený rybník, vězte, že bítešský stadion není drahý: můžete
si jej pronajmout za 1500 Kč na hodinu (cena platila v sezoně 2006/07; zásadně by se neměla
/ LK
lišit ani příští rok).	

CYKLISTIKA
Nová možnost se otevřela loni příznivcům cyklistiky. Ve Velké Bíteši vznikla cyklostezka, která spojuje První brněnskou strojírnu a areál PKS. Sportovci mají k dispozici 400 metrů kvalitní stezky, kde
/ KD
je nebudou rušit projíždějící náklaďáky ani díry v asfaltu.
Kontakt: Filip Houska, v terénu denně 5.45-5.50 směr tam, 14.05-14.10 směr sem.

NÁZORY / 

anketa
Zeptali jsme se:
Víte, kde je v Bíteši veřejná
knihovna? Chodíte do ní?

Miloš Brychta:

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, 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!

Já do knihovny sice
nechodím,
ale naše
děti ano.
Pokud vím,
tak naposledy byla
knihovna na náměstí nad
květinářstvím (kdysi tam
bývali zubaři). Pokud se
ovšem nepřestěhovala.

Šárka Valešová:
Ano, vím.
Do knihovny
chodím
pravidelně,
každý měsíc
přečtu
aspoň dvě
knížky.

ZDEVASTOVANÉ SILNICE. Přestože zima
mírnější být nemohla, silnice jsou v katastrofálním
stavu. Zlí jazykové tvrdí, že silničáři si na příští
rok objednali dodatkové tabulky s dvoucifernými
údaji kilometrů :-) 
/KD

POZVÁNKY NA KULTURU. Již více než
deset let se na jednání kulturní komise
periodicky objevuje problém důstojných
plakátovacích ploch v Bíteši a jejich údržby.
V okolních městech se za výlep plakátů platí
a jejich občané se za vzhled ploch stydět
nemusejí.
/KD

Marek Hudec:
Samozřejmě
že vím, kde
knihovna je.
Je pořád na
tom samém
místě, jako
byla před
16 lety, kdy
jsem tam byl naposledy.

Zuzana Pelánková:
Tak kde
knihovna
je, to vím.
Naposledy
jsem tam
byla s kamarádkou
asi před
měsícem. Ale knížky si
nepůjčuji.

NOVÁ ZÁŘÍCÍ DOMINANTA BÍTEŠE.
Světelná reklama na vysílači u dálnice nad
Bíteší , která upoutává pozornost mnoha
řidičů, se nachází v lokalitě, na níž už došlo
k několik smrtelným nehodám. Je to skutečně
ten nejlepší příspěvek k bezpečnosti silničního
provozu? 
/OH

Na naši mailovou adresu přišla
následující MMS:
Kdy se v Bíteši začnou na ulici Vlkovská
dodržovat pravidla silničního provozu?!
Málokdo dodržuje předepsanou rychlost a
navíc u fotbalového stadionu parkují kamiony
v zákazu a nikoho to nezajímá (ani policii).
Pozn. redakce: Telefonátem na obvodní
oddělení Policie ČR jsme zjistili, že na tomto
místě bylo při výkonu obchůzkové služby
uloženo již několik blokových pokut. Někteří
řidiči jsou zřejmě nepoučitelní.
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Zdravé včely
Zimní období zdravá a dobře
zásobená včelstva přežijí bez
problémů. Teplá zima však pro
včelstva přinesla hlavně nové
riziko – nárůst populace současného hlavního nepřítele včel
- roztoče varroa destructor.
Předpokládá se, že se namnožily alespoň dvě generace roztočů navíc než obvykle. Tím se
zásadně mění zdravotní situace
včelstev, na což již s předstihem
upozorňuje i Výzkumný ústav
včelařský v Dole u Prahy. Včelaři
budou muset v průběhu sezóny
provádět biologický boj proti
roztoči. Neúčinnější je přitom
odstraňování trubčího plodu ze
včelstev, který je pro množení
roztočů nejpřitažlivější.
Jednou z priorit včelařů ze
Základní organizace Českého
svazu včelařů Velká Bíteš je i
průběžné vzdělávání. Proto
4. března 2007 proběhla v Klubu
kultury ve Velké Bíteš za hojné
účasti našich včelařů odborná
přednáška profesionálního včelaře Jiřího Slámy od Havlíčkova
Brodu. Poutavou formou byla
vysvětlena celá řada otázek souvisejících s růstem včelstev v jarním období, především vliv tvaru
plodového tělesa, způsoby rozšiřování včelstev, vliv rámkové
míry, konstrukce úlů atd. Na květen je plánován tematický včelařský zájezd, který se vždy těší
značnému zájmu našich členů.
V pravidelných termínech je přítelem Vladimírem Matějkou
aktualizovaná nástěnka s včelařskou tematikou na náměstí
ve Velké Bíteš, kde je uveřejněn i seznam včelařů nabízejících med.
Naší hlavní včelařskou akcí bude
letos na přelomu listopadu a prosince již tradiční včelařská prodejní výstava. Letos bude mimořádná v tom, že současně bude
naše organizace v tomto období
slavit 110. výročí založení.
Součástí oslav založení organizace bude i odborná přednáška

předního včelařského odborníka
z Výzkumného ústavu včelařského ing. Dalibora Titěry, Csc.
O termínu těchto akcí budeme
veřejnost v dostatečném předstihu informovat.
Ing. Josef Janšta,
předseda ZO ČSV Velká Bíteš

Když přijde
na jazz…

muzikantovi trvá několik let, než
pochopí Coltranovu harmonii.
Protagonista zjevně neměl problémy s pochopením ani interpretací.
Náš dlouhý, dlouhý závěrečný
potlesk odměnili oba muzikanti
dvěma společnými přídavky.
Bylo slyšet, že jsou dokonale
sehraní z letních jazzových škol,
které jako lektoři vytvářejí už
řadu let. Je úžasné, kolik hudebních nápadů zaznělo na základě
jediného listu not, který měli oba
muzikanti před sebou.
Zkrátka – o jazzu stále nic nevím,
ale když bude hrát pan Růžička,
nenechám si jeho koncert ujít.

/OH

Zatuchlý duch
starých časů

OBRÁCENÁ ROLE. Tleská Karel
Růžička posluchačům nebo Janu
Beránkovi?

… vzpomenu si na Sokrata. Vím,
že nic nevím. Nechť mi proto
jazzoví znalci přítomní 6. března
na 6. koncertu BHP odpustí, že
následující článek nebude odbornou kritikou.
Jazzový pianista Karel Růžička
přinesl posluchačům takový jazz,
že ho poslouchali se zatajeným
dechem všichni v sále. Programem
nás provázel další vynikající jazzman houslista Jan Beránek. Bylo
to vlastně povídání dvou kamarádů, které nádherně dokreslilo
protagonistův výkon. Slyšeli jsme
Ellingtona, Kapera, Gershwina,
samozřejmě Růžičku a mnohé
další autory. Před přestávku
Růžička zařadil Johna Coltrana,
po ní nám Beránek vysvětlil, že
skladby tohoto autora jsou noční
můrou jazzmanů a dobrému

Do kina často nechodím, buď
není s kým, nebo není kdy, nebo
upřednostním program HBO,
protože se zde filmy často opakují. Takže když chytnete jenom
konec, druhý den snad stihnete
začátek. DVD neustále odolávám, i ze strachu, že se ve volných chvílích od televize nehnu.
A tak po korektuře stránky Kino
na leden jsme se s kamarádkou
i z nostalgických důvodů rozhodly, že po letech (u mě se jedná
o ca. 20!) navštívíme bítešské
kino. Film Kráska v nesnázích
proběhl v Cinema palacích před
pár měsíci, nějak to nevyšlo, kultura se tedy bude konat v rodném městě.
Obrovskou výhodou bítešského
kina je, že nemusíte nikam jezdit, stačí dojít do Lánic maximálně 10 minut před začátkem představení – nejedná se
o žádný 007, fronta na lístky
se nekoná. Radostí jsem málem
vykřikla: „To prodejní okýnko je
pořád stejný!“
Sešlo se nás asi 12. Starší manželský pár již trošku nervózně
seděl v klubových sedačkách
místního Karibik baru, usadily
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jsme se o stůl vedle. Taky trošku
nervózní: co když přijde obsluha
a budeme si muset něco objednat,vždyť jsme po večeři. Ale
nikdo si nás nevšiml – jsou na to
asi zvyklí, že návštěvníci kina si
nic nepřejí, a poznají je na první
pohled. Dalším dvěma ženám,
které přišly, se viditelně ulevilo,
když Zdenka Špičková otevřela
dveře do sálu a ony si ani nemusely sednout, aby trapně nepostávaly.
Při vstupu do sálu na mě dýchl
duch starých časů, pravda,
trošku zatuchlý. Ulevilo se mi.
Nemusím se vyrovnávat s žádnými změnami. Všechno zůstalo
tak jako bylo. Jestli se to dá říct,
usadily jsme se na svá místa.
Chvilku trvá, než si na vysezených sedačkách najdete takové
místo, aby vás příliš netlačilo.
Konečně se můžu rozhlédnout.
Opravdu žádná změna, jenom
na stropě přibylo pár dalších
fleků od zatečení, je jich tam
hodně, barva je vybledlá čerň,
a nebo je to zčernalá bílá? I ten
starý odpaďák si pamatuji, snad
nestojí na stejném místě!?
Vzpomínám na svá školní léta
– promítání povinných propagandistických filmů, sovětských
válečných apod. Bylo nám to
jedno, hlavně že se nemusíme
učit, a kluci vymyslí určitě nějakou kulišárnu. Dozor je přísný a
určitě po nás budou chtít druhý
den referát z filmu.
Při promítání večerních filmů
měli učitelé na střídačku službu,
aby kontrolovali, jestli sem
nechodí žáci školou povinní.
Coby středoškoláci už jsme
neměli problém, pamatuji na
tradici chodit na velikonoční
pondělí po pomlázce na odpolední představení ať se hrálo co se
hrálo, mnozí mrskáči byli řádně
zmrskaní, ale bavili jsme se spíše
jejich veselými poznámkami než
programem v kině. Odsud se traduje i památné prohlášení jednoho „zmrskaného“ kamaráda,
který uprostřed filmu povstal,
zapěl: „Vstávej semínko, holala,

bude z tebe fiala“, usednul a
nahlas usnul.
Kvalita promítání je mizerná,
přes film se mihotá několik svislých čar. Trošku nám poskočil obraz směrem dolů, takže
pěkné poprsí Aňy Geislerové
se vyhouplo až nad její hlavu,
ale promítač si po chvilce všimnul, a Aňyny vnady putují krok
po kroku opět na své místo.
Film se nám líbil, rychlým krokem odcházíme spokojené přes
Karibik bar, rychle se ohlédneme
doleva kdože to tam na tom baru
v neděli večer vysedává a různě
„vonícím“ průchodem prcháme
směrem na ulici. Sedáme do
auta a jedeme domů, proč ztrácet čas procházkou, vždyť je to
jenom kousek.

Hana Pöcklová

Vidět a nechat
vidět
12. března byla zahájena
výstava obrazů Jana Odvárky.
Výstavní síň Klubu kultury byla
v pondělí 12. března neobvykle
zaplněná a živá. Na vernisáži
výstavy obrazů Jana Odvárky se

nás sešlo na osmdesát. Úvodní
proslov byl nedlouhý a velmi zajímavý. Pan Ladislav Vašek, fotograf a majitel prodejní galerie v
Hlinsku představil Jana Odvárku
velmi poutavě jako malíře i jako
svého dobrého přítele, se kterým
ho spojuje velká láska k Vysočině. Malíř sám byl téměř nepostřehnutelný. Bystřejší pozorovatelé jej však odhalili – když
ostatní tleskali, on se jen mírně
uklonil.
Jaká by to byla vernisáž bez hudby?
Uším Jana Odvárky i ostatních
přítomných zalahodil Vivaldiho
koncert G-dur pro příčnou
flétnu a smyčce. Sólistka Barbora
Bednářová, žačka Mgr. Drápala,
si odbyla svůj debut s doprovázejícím smyčcovým kvartetem na
výbornou. V kvartetu si zahráli
členové Tišnovského komorního orchestru Samuel Mach,
Vlasta Piskačová, Otto Hasoň a
Markéta Šumberová.
Potom už přišel čas na prohlížení Odvárkových obrazů a vzájemné sdělování dojmů. Budiž
pochváleni ti, kteří vidí a navíc
dokáží svůj pohled předat dál.
Vysočinu máme rádi všichni
a potěší nás pohledy na místa
nám důvěrně známá. Odvárkovo
vidění je trošku melancholické,

MÁLEM SE NEVEŠLI. O obrazy Jana Odvárky byl mimořádný zájem.
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jeho obrazy jsou o to působivější.
Nikde není vzduch tak průzračný
jako u nás na Vysočině. Nechte
se okouzlit koloritem vesniček
– obrazy už odjely domů, ale
máte je každý den stále kolem
sebe ve všech ročních obměnách. Žďárské vrchy jsou coby
kamenem dohodil – vylezte si až
nahoru a dívejte se.
Libuše Dražanová

Mezinárodní
Tatra kluby
a muzea
Málokdo ví, že dne 28.2.2007
proběhlo ve Velké Bíteši mezinárodní setkání představitelů
Tatra klubů a muzeí. Setkání
bylo dlouhodobě plánováno a
proběhlo v místní Restauraci U
Raušů. Smyslem a cílem bylo
jednání ohledně přípravy a realizace jubilejní jízdy prvního československého osobního automobilu „President“ z Vídně do
Kopřivnice. Jízda je plánovaná
kopřivnickým Tatra klubem ve
dnech 29.8. - 2.9.2007 v souvislosti se 110. výročím jízdy
„Presidenta“ z Kopřivnice do
Vídně. Na počest tohoto výročí

pojede „President“ stejnou trasu
ovšem opačným směrem. Jako
doprovod pojedou vybraná historická vozidla značky Tatra a
to jak tuzemská tak i ze zahraničí (Slovensko, Německo,
Holandsko, Anglie, USA,
Kanada, Dánsko). Za kluby Tatra
ve státech EU se jednání zúčastnil pan Andrew Zikmund z Anglie, za USA pan Jeff Lane s chotí
– majitelé známého „Lane Motor
Musea“ v Nashvillu, za Tatra
klub Čech a Moravy a Tatra klub
Bystřice nad Pernštejnem člen
výboru Ctibor Veleba z Velké
Bíteše.
/Ctibor Veleba

„Pro takové
to domácí
žvýkání“

Díky tomuto sloganu v televizní
reklamě často vídáme herce
Pepu Poláška. Připravuje společně s Petrem Čtvrtníčkem další
reklamu? Navštíví Velkou Bíteš?
Redakce Exitu zpracovává rozhovor i o jeho divadelní práci, filmových rolích a improvizacích.
Více přineseme v příštím čísle
Exitu 162.

7. koncert sezóny

úterý 3. dubna 2007

Brno Brass Band

umělecký vedoucí Evžen
Zámečník
Od vážné hudby k jazzu
a hudebnímu humoru

Zápis dětí
do mateřských škol

Zápis dětí do obou
mateřských škol ve Velké
Bíteši na školní rok
2007/2008 se bude konat ve
středu dne 25.dubna 2007
v obou mateřských školách,
tj v MŠ na Masarykově
náměstí a v MŠ U Stadionu
v době od 8,00 do 16,00
hodin.
Další informace rodiče
naleznou ve vitrínách MŠ.
Ředitelství MŠ Masarykovo
náměstí a MŠ U Stadionu

recenze

Na sever severozápadní
linkou
Hitchcockův příspěvek k šestákovému tématu záměny identity se dodnes rozplývá na jazyku všech milovníků chytré filmové zábavy. Bravurně natočený thriller s kultovními scénami,
jako je například útok práškovacích letadel na hrdinu skrytého
v lánu kukuřice, vyniká nejen zhuštěným dějem plným napětí,
ale především černým humorem, ve kterém rezonuje příjemně
ironický Hitchcockův smích. Zápletka je ve své podstatě velmi
jednoduchá. Americká kontrašpionáž si vymyslí neexistujícího
agenta. Tajné služby si tohoto agenta ztotožní s reklamním odborníkem Rogerem Thornhillem (Gary Grant), který se tak jako
volavka dostane do neproniknutelné hry agentů. Thornhill, pokoušející se celou věc objasnit, jen v poslední chvíli ujde jisté
smrti při zmiňovaném náletu letadla, jehož iniciátorem byl nepřátelský agent Phillip Vandamm. Pouze krásná Eva (Eva Marie
Saintová) mu nakonec podá pomocnou ruku, přestože ho zpočátku oklamala. Střídání atraktivních lokací, nápadité vsouvání
akčních sekvencí a celková velkolepost navěšená na nekonečný
úprk světáka bondovského střihu, dodnes představují vrchol
Hitchcockovy schopnosti nezávazně ale chytře bavit. A to jeho
hrdina ani nemusel být ozbrojený! Pokud nevěříte, pojďte s námi v pátek 27.dubna do kina.

Režie: Alfred Hitchcock
Hrají: Gary Grant, Eva Marie Saint, James Mason
USA 1959, 136 minut

Zvedá se vítr
Snímek, který loni získal Zlatou palmu v Cannes, je klasicky natočeným příběhem jedince, do jehož osudu se promítají bouřlivé události jeho vlasti. Mladý lékař (Cillian Murphy) má všechny předpoklady uniknout nuzným poměrům v Irsku dvacátých
let a získat práci v přední britské nemocnici. Tváří v tvář brutalitě místních vykonavatelů imperiální moci se však stane členem formujících se oddílů IRA, jejichž odpověďmi byly v zásadě teroristické akce. Utlačovaní Irové neměli jinou možnost,
jak prosadit svá práva. Režisér názorně a velice přesvědčivě
ukazuje, jak i lidé, kteří s odbojovým hnutím nijak nesouzněli,
pod tlakem událostí přehodnocovali své postoje. Sledujeme tak
začarovaný kruh nekončících násilností, kdy na represe jedné
strany záhy následovala odveta druhé strany – ovšem dává jasně najevo, na čí straně stojí jeho sympatie.

Režie: Ken Loach
Hrají: Cillian Murphy, Liam Cunningham,
William Ruane
Irsko, Itálie, Německo, Španělsko, Velká Británie
2006, 126 minut

MAREK LOUCKÝ
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program kina
Neděle 1. dubna v 19.30
Kráska v nesnázích
Film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského o sexu, penězích
a dobrém člověku.
Pátek 6. dubna v 19.30
Zvedá se vítr
(The Wind That Shakes the Barley)
Drama jemné i silné, hořké i zuřivé. Snímek režiséra
Kena Lacha oceněný Zlatou palmou na MFF v Cannes
2006.
Neděle 8. dubna v 18.00
Eragon (Eragon)
Až padne temnota, poslední drak si vybere svého jezdce.
Po Harry Potterovi, Pánovi prstenů a Letopisech Narnie
přichází další dobrodružné fantasy.
Pátek 13. dubna v 19.30
Noc v muzeu (Night at the Museum)
Počkat, co je to za šramot? Všechno ožije. V hlavních
rolích dobrodružné komedie Ben Stiller, Robin Williams
a Owen Wilson.
Neděle 15. března v 19.30
Smrtící nenávist (The Grudge 2)
Když někdo zemře v návalu zlosti, zůstane po něm stín,
který ostatní dožene k šílenství. Kdo zastaví kletbu?
Neděle 22. dubna v 19.30
Apocalypto (Apocalypto)
Jejich osud byl předurčen? Velkolepý projekt režiséra
Mela Gibsona o starobylé říši Mayů.
Pátek 27. dubna v 19.30
Na sever severozápadní linkou
(North by Northwest)
Špionážní thriller, který mísí nepředvídatelně se klikatící
zápletku s černočerným humorem. Ve filmu režiséra
Alfreda Hitchcocka Gary Grant.
Neděle 29. dubna v 19.30
Americká kletba (An Američan Haunting)
V historii Spojených států je zaznamenán jeden jediný
případ, kdy duch způsobil smrt člověka. Americký
horor podle skutečné události.

12 / INZERCE

NEMO Consult® s.r.o.
znaleck ý ústav
Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí

www.nemoconsult.cz
nemoconsult@nemoconsult.cz

OCEŇOVÁNÍ

REALITNÍ KANCELÁŘ

Vypracování posudků v ceně zjištěné pro koupi,
darování a dědictví.

Novosady 102/93
594 01 Velké Meziříčí

Vypracování posudků v ceně obvyklé pro hypotéky a
stavební spořitelny.

Zprostředkování prodeje a koupě nemovitostí.

Oceňování majetku pro veškeré účely.
Ing. Josef Bradáč, mobil: 777 734 540
Ing. Oldřich Klapal, mobil: 777 734 530

Zajištění kupních a darovacích smluv.
Pro klienty RK znalecké posudky zdarma.
tel.: 566 523 869, mobil: 777 734 540
mobil: 723 018 488, 777 734 530
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KDYŽ ŽÁCI ODEJDOU…
Konečně se v našem miniseriálu dostáváme
k činnosti, která je pro uměleckou školu
přirozená. V Bíteši znovu vznikl pěvecký
sbor a zkouší každou středu. Mladý učitel ZUŠ Rudolf Drozd ho řídí s nadšením a
humorem.
Jak se podařilo
dát dohromady
pěvecký sbor?
Mým snem je
založit orchestr.
Nevěřím však,
že se jej v Bíteši
podaří sestavit –
těžko zde najdeme
kompletní nástroVÍ, CO CHCE. Sbormistr Rudolf Drozd
jové
obsazení.
na zkoušce
Proto jsem přišel
s nápadem založit pěvecký sbor. Věděl jsem z doslechu, že kdysi tady sbor vedl dr. Severa a věřil jsem, že
se zpěváci ozvou. Tak jsem vyrobil plakáty a oslovil
jsem pár lidí.
Jak to dopadlo?
Docela dobře. V současnosti má sbor 25 členů, z toho
9 mužů. Původně přihlášených bylo o něco víc, ale
je jasné, že složení musí vykrystalizovat. Myslím, že
zůstali zpěváci, kteří to myslí se sborem vážně.
Navazujete nějak na dřívější sbor?
To se dost dobře nedá. Přestože ve sboru je pár lidí,
kteří už zpívali, většina členů nemá se sborovým zpěvem žádné zkušenosti. Zkušení zpěváci jsou samozřejmě velkou oporou v jednotlivých hlasech, ale
musíme začít od jednoduchých skladeb.

Takže jsi vlastně stále svěží a odpočatý?
Jasně. Dokud se směju, je to dobré. Ale je pravda, že
se rozhodně nenudím. Zvlášť teď, po narození syna
Tadeáška.
Navíc plánuješ další studium...
Ano, studuji v Pardubicích a letos jsem se navíc hlásil na Janáčkovu akademii múzických umění – obor
dirigování. Zatím to ještě nevyšlo, přestože jsem
přijímací test po odborné stránce složil bez problémů. Teď chodím pravidelně na konzultace k doc.
Hališkovi, těším se na šťastnější příští rok.
Vraťme se ještě ke sboru – jak se jmenuje?
Zatím ještě nemáme oficiální název, ale zpěváci
navrhují Turdus musicus. Co to znamená, si můžeš
najít v latinsko-českém slovníku.
Bude se sbor dále rozšiřovat?
Věřím, že ano, ovšem doufám, že ne ze strany mého
objemu. Ale vážně – nemíním už dělat žádné další
náborové akce. Teď už musíme předvést, že jsme se
něco naučili a že radost ze společného zpěvu dokážeme přenést i na naše posluchače. Potom nebudeme
mít o členy nouzi.
Ideální je, když vedle dospělého sboru existuje ještě
dětský. To je ovšem ještě hodně vzdálená budoucnost.
Kdy plánujete první vystoupení?
Paní Smutná už domluvila premiéru na bítešké
hody. Ovšem první křest bych rád provedl tady na
ZUŠce, nejlépe jako závěr nějaké žákovské besídky.
Děkuji za rozhovor.
Pokud budete chtít se sborem zpívat už na prvním
vystoupení, zavolejte sbormistrovi na 737 435 461. /OH

Jak tvoříte repertoár?
Zatím se ještě o repertoáru nedá moc mluvit. Upravil
jsem několik lidových písniček „na míru“ sboru.
Pokud zvládneme čtyřhlasé úpravy písní, můžeme
pokračovat libovolným směrem. Neuzavírám se před
žádným oborem – záleží hlavně na tom, aby to zpěváky bavilo.
Láká tě víc řídit sbor, učit nebo hrát?
To se nedá říct – všechno dělám rád. Jsem spokojený,
když si můžu zahrát baskytaru v jazzu – odpočinu
si při tom od ostatních činností. A naopak – práce se
sborem chce zase něco jiného, beru ji jako relaxaci od
ostatních činností.

ZPÍVAJÍ RÁDI. Sbor znamená fůru dřiny, ale především radost.
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Co se taky děje
na Bílou sobotu
Mnozí z nás jsme byli pokřtěni
jako děti, ale s přibývajícím
věkem jsme povoláni k tomu,
abychom se stali ve víře dospělými. Postní doba je v církvi také
chápána jako příprava na obnovení a prohloubení našeho křtu.
U obřadů na Bílou sobotu pak
probíhá obnova křestního slibu.
Obnovit svůj křestní slib má pro
nás znamenat vědomé vyjádření a odhodlání, že Ježíše Krista
přijímáme jako svého Pána.
Větou „Ty jsi Pán“ rozhodujeme
o našem životě, volíme, ve kterém světě chceme žít. Říci Ježíši
Kristu: „Ty jsi Pán“ znamená dát
mu moc nad celým svým životem:
• Ježíš je mým Pánem při
utváření a prožívání mých
vztahů k lidem, ne moje sobectví, můj hněv, moje pýcha.
• Ježíš je mým Pánem, když
sloužím druhým, ne moje sebeláska.
• Ježíš je mým Pánem, když
sedím u stolu, ne moje vlastní
chuť.
• Ježíš je mým Pánem, když
sedím u televize, ne moje závislost.

Ježíšova vláda je něco, co má
postupně proniknout celý náš
život. Každý z nás tedy bude
na Bílou sobotu v kostele dotázán, jak to myslí se svým křtem.
Nakolik jej bere vážně jako
dospělý křesťan. Postní doba je
příležitostí se na tento okamžik
a na vyslovení naší obnovy připravit. Tuto velkou příležitost lze
využít, ale lze ji také „prospat“.
V tom smyslu každému z nás
pokřtěných osobně platí výzva
sv. Pavla: „Probuď se, spáči, vstaň
z mrtvých a Kristus tě osvítí.“
Všem čtenářům Exitu přeji
požehnané Velikonoce.
/ Ludmila Fatěnová

Kolpingova rodina a farnost Velká Bíteš Vás zve na

Poutní zájezd na sv. Hostýn
Kdy: v sobotu 21. dubna
Odjezd: 8:00 z Velké Bíteše od kostela

Program:

Po příjezdu na sv. Hostýn volný program, hry pro děti a mládež
Společné slavení mše sv. za farníky z Bíteše
Návštěva ZOO na Svatém Kopečku
Cena: 100 Kč, pro děti 50 Kč
Srdečně jsou zváni lidé z širokého okolí, rodiny s dětmi, mládež,
dospělí i senioři. Zájemci se mohou hlásit v kostele nebo v prodejně
obuvi u Hudečků, tel. 566 532 452.

ZVEME VÁS
Sobotní odpoledne plné her
pro školáky
Každou sobotu v 15.30 na bítešské faře
Velikonoční výstava výrobků
dětí
1. - 8.4., fara v Deblíně
Velikonoce pro mladé na faře
v Osové Bítýšce
Chceš prožít Velikonoce
naplno? Chceš mít čas na
Boha? Chceš  být ve společenství mladých? Neváhej a přijeď
na Velikonoce (5. - 8.dubna).
Přihlášky na tel. 566 536 748.
Petr
Fiala:
Cesta
do
Compostely
Út 10.4. v 18.00 přednáška, fara
v Deblíně
Setkání s MUDr. Tomášem
Lajkepem, přednáška o eutanázii
So 14.4. v 19.00, fara v Bíteši
Folkový koncert Slávka
Klecandra, kytaristy skupiny
Oboroh.
Pá 20.4. v 19.00, kostel v Bíteši
Čarodějnice na farní zahradě
Hrají bítešské kapely
Po 30.4., začátek v 18.00
Farní tábory
Mladší děti (3. - 5. třída):
20. - 28. července, Stařeč, cena
999 Kč, vedoucí Jana Rousová
Starší děti (6. – 9. třída):
15. - 26. července, Dědice u
Vyškova, cena 1 600 Kč, vedoucí
Jiří Kratochvíla
Tábor pro všechny děti:
24. - 31. srpna, Březí, cena
800 Kč, vedoucí Jitka Mašková
Další informace a přihlášky:
www.velkabites.farnost.cz
Tel. 777 626 633
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Velikonoční bohoslužby
na Bítešsku
Obec

Čt 5.4.

Pá 6.4.

So 7.4.

Ne 8.4.

Po 9.4.

Březí

17.00

17.00

18.00

9.30

9.30

Deblín

19.00

19.00

21.00

7.45

7.45

Domašov

19.00

19.00

22.00

10.00

10.00

Heřmanov

17.00

17.00

20.00

9.00

9.00

Jinošov

19.00

16.00

21.00

8.00

-

Křižanov

18.30

18.30

23.00

7.30

7.30

-

-

-

10.30

10.30

Křoví

17.00

17.00

18.30

9.30

9.30

Ořechov

-

-

-

11.00

11.00

Os. Bítýška

17.00

17.00

21.00

9.00

9.00

Ruda

19.00

19.00

19.00

8.00

8.00

Tasov

18.00

18.00

21.00

8.00

10.30

-

-

-

10.30

-

18.00

18.00

20.00

8.00

8.00

-

-

-

11.00

-

17.30

17.30

21.00

9.30

9.30

VELKÁ BÍTEŠ
Zbraslav

Borovník, Kadolec:
starostové zvoleni

žen 7. dubna 1907 jako spolek, který chránil majetek
spoluobčanů. V roce 1912 bylo v obci vybudováno
hasičské skladiště, které bylo opraveno v roce 1992
a další oprava je naplánována na letošní rok tak, aby
budova byla připravena na oslavu výročí. Kromě
oprav ve společenské místnosti budou vyměněna
všechna okna v budově včetně dveří a vrat do garáže
hasičské techniky. Dále bude upraven prostor před
chodníkem odvodňovacím žlábkem tak, aby venkovní omítka budovy nebyla znečišťována vodou
rozstřikovanou projíždějícími auty z přilehlé silnice
III. třídy. Bude opravena i střecha včetně oplechování výklenku se sochou patrona hasičů sv. Floriána.
Náklad na opravu budovy bude vyšší než 100 000
Kč.
Vlastní oslava stého výročí trvání sboru proběhne
v neděli 6. května 2007, kdy bude v 9 hodin sloužena mše svatá, celebrována strahovským opatem
Michaelem Pojezdným a bude posvěcen slavnostní
prapor hasičského sboru Březské, na který obec přispěla částkou 10 tisíc Kč. Ve 13 hodin proběhne
hasičské cvičení sborů místního okrsku s udělením pamětních medailí k výročí všem zúčastněným
hasičským sborům. Další neformální oslava výročí
proběhne v měsíci červenci v rámci obecní lidové
/ Bohumil Káňa
veselice. 

Ve dvou obcích v okolí Bíteše neměli ani půl roku po
volbách zvolená zastupitelstva, protože se nepřihlásili
kandidáti. V měsíci únoru ovšem vše napravili a zastupitelstva si zvolili. A v březnu následovala i volba starostů. V Borovníku se starostkou, která povede sedmičlenné zastupitelstvo, stala Ladislava Gaizurová (byla
do zastupitelstva zvolena v pořadí jako druhá ze 14
kandidátů). V Kadolci se starostou stal Jiří Novák (jako
/ LK
vůbec nejúspěšnější z 11 kandidátů). 

V Deblíně se opravuje
V Deblíně probíhá oprava dláždění na místním hřbitově. Začátkem dubna se začne opravovat školní dvůr
a zároveň bude následovat výstavba chodníku pro
pěší. Tyto akce ve výši 1 300 000 Kč hradí městys ze
svého rozpočtu. Pro realizaci díla byla vybrána firma
Stylstav s.r.o. z Křižanova, se kterou byly uzavřeny
smlouvy o dílo. Na chodník možná obci přispěje i
Jihomoravský kraj, na který byla podána žádost o
/ Jiří Vitanovský
dotaci. 

100 let hasičů ve Březském
Největší událostí roku ve Březském bude oslava
100. výročí založení hasičského sboru. Ten byl zalo-

MOHOU BÝT NA SVÉ POTOMKY PYŠNÍ. Hasiči ze Březského
ve 30. letech.

Jinošov: nakonec třetí

V minulém čísle jsme vás informovali o průběžném
druhém místě hokejistů Jinošova a Jasenice v Náměšťské hokejové lize. Tito borci, kteří letos obhajovali titul, ztráceli dvě kola před koncem na družstvo Náměšť 2 jeden bod.
V posledních dvou kolech čekala na Jinošov mužstva
Náměšť 1 a Náměšť 2. Jinošovští potřebovali k získání druhého titulu v řadě oba zápasy vyhrát. První
krok splnili na výbornou a Náměšť 1 porazili 5:2,
kdy rozhodující tři branky vstřelili za posledních
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10 minut utkání. O konečném pořadí tak rozhodl
výsledek posledního zápasu s Náměští 2, ve kterém
jinošovští i přes srdnatý výkon prohráli 5:7.
A protože Hluboké, třetí tým průběžné tabulky, porazilo Náměšť 1, přeskočilo v konečné tabulce Jinošov,
/ Radek Gruber
kterému tak patří třetí místo. 

Študáci a kantoři
V Tasově se nenudí

Březka: ještě lepší
než Jinošov!

Na rozdíl od jinošovských hrají borci ze Březky
ligu ve Velkém Meziříčí. 13. března odehrál hokejový klub Max Březka finálové utkání s mužstvem
Sanborn VM o přeborníka města Velkého Meziříčí
ve IV. ročníku Městské ligy neregistrovaných.
Napínavé utkání skončilo nerozhodně 5:5, což
soupeři stačilo k vítězství v celé soutěži. Max
Březka tak v konkurenci dalších 19 mužstev stejně
jako minulý rok obsadil krásné druhé místo. Více
informací naleznete na http://maxbrezka.ic.cz.

/ Pavel Janšta

Senátor v Bítýšce

TI MAJÍ ENERGIE! Není divu, že budišovští herci v Tasově dobře
zapůsobili.

Za přítomnosti osmi desítek diváků se v tasovské sokolovně konalo představení Študáci a kantoři. Hru nastudoval Ochotnický divadelní soubor Budišov, autorem je Jaroslav Žák, hudbu
složil Jiří Malásek a Jiří Bažant, texty písní napsal Ivo
Fischer.
Hra je známější z filmového zpracování Škola, základ
života (studenti Boukal, Holous, Čuřil, Krhounek, profesoři Lejsal, Kolísko, Gábrlík, Suchánková a školník
/ LK
Mleziva). 

Ve Zbraslavi zazní dechovky
COPAK ASI VYMYSLELI? Senátor v diskusi se starostou
J. Machem a občany

V pondělí 12. března (ještě předtím, než zavítal
do Velké Bíteše) navštívil senátor Josef Novotný
Osovou Bítýšku. V konzultační hodině, kterou měl
vyhrazenou pro občany, probíhalo především jednání o obchvatu Osové Bítýšky. Novotný přislíbil
v této věci pomoc. Již letos budou zahájeny přípravné práce na projektu obchvatu silnice č. 37.
Obchvat je součástí územního plánu obce Osová
Bítýška. Aby byla doprava svedena zcela mimo
obec, je třeba vybudovat přibližně 900 metrů nové
komunikace, na které se nebudou nacházet žádné
mosty. Jak řekl Exitu starosta Josef Mach, vše je
na dobré cestě k tomu, aby byl v nejbližších letech
/ LK
obchvat skutečně zrealizován. 

V neděli 15. dubna 2007 v 13:30 hod. zazní již
tradičně ve Zbraslavi krásné písničky z Moravy
a Čech. Na „Setkání muzikantů“ přijedou:
Boršičanka Antonína Koníčka, Domažličanka,
Straňanka, Doubravěnka.
Vstupné: 150 Kč.
Objednávky – J. Svoboda, 546 453 348.

Jaseničtí budou putovat
Kdy: 12.5. od 8.00
Kde: z Jasenice podél Jasinky a Oslavy
Co uvidí: Oboru, zámek, krásnou přírodu
Co zažijí: neuvěřitelné věci! Více v příštím Exitu.
Chcete jít taky? Kvůli odhadu množství
občerstvení kontaktujte R. Grubera, 602 529 206
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TĚM TO SLUŠÍ! Čikovské děti se bavily na tradičním karnevalu.

Krátce z obcí
Borovník:

I přesto, že má obec pouhých 81 obyvatel, má velmi
zdařilé a nově aktualizované webové stránky:
www.borovnik.wbs.cz.

Čikov:

V dubnu bude zahájena oprava místní komunikace
u autobusové točny, která se dočká nového povrchu.

Deblín:

V neděli dne 25. března se na místní radnici
uskutečnilo vítání občánků. Rodičům rovné desítky
dětí popřál starosta městyse Jiří Vitanovský hodně
štěstí a radosti z jejich ratolestí.

Heřmanov:

Ve spolupráci s místními hasiči bude letos provedena oprava sociálního zařízení v Kulturním domě.
V rámci dotací kraje (Program Obnovy venkova)
rovněž bude opravena místní komunikace.

dodržen. / V příštím Exitu se dočtete o úpravách
prostranství u křovského kostela.

Nové Sady:

Vzhledem k tomu, že z místa konání tradičních
čarodějnic se pomalu stávala černá skládka, bylo
rozhodnuto, že letos budou čarodějnice menší a na
jiném místě (u tenisových kurtů). Snad si je místní
užijí i tak!

Ořechov:

28. dubna v 18.00 se v místním kulturním domě
uskuteční divadelní představení autorů Voskovce a
Wericha „NEBE NA ZEMI“.

Přibyslavice:

Nejen Josefové se mohli bavit na Josefské zábavě,
kterou na Salajce uspořádal Červený kříž.

Pucov:

Jasenice:

Během dubna bude dokončena velká akce - obnova
rybníka Tále. Exit gratuluje!

Košíkov:

18. dubna se všechny děti mohly bavit na tradičním
karnevalu.

Místní zastupitelstvo se přidá k řadě dalších obcí,
které finančně podpoří časopis Exit 162. Děkujeme!
Do místního obecního domu stále zatéká. Jak řekl
Exitu předseda osadního výboru Miloš Jůza, příčinou
bylo asi špatné položení krytiny při opravě před
dvěma lety. Kdy se v bítešském rozpočtu najdou
prostředky na opravu, je však otázkou.

Křoví:

Díky teplé zimě pokročily práce na stavbě nové
bytovky. Nyní se již budují rozvody vody, elektřiny
a odpady. Podzimní termín dokončení tak bude

Ruda:

Skřinářov:

Obec započala s tvorbou nového územního plánu.

Tasov:

Obec má zažádáno o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu zpevněných ploch (parkoviště u kostela a u sokolovny). Náklady oprav budou asi 260 tisíc
korun. / Obec provádí plynofikaci pro 9 rodinných
domků nad místní bytovkou.
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CHuť a kvalita vysočiny
Kdo čeká, že v kanceláři majitele Řeznictví
a uzenářství - pana Milana Slámy - budou
viset klobásy a nejrůznější ocenění masných
výrobků, ten se mýlí. Na zdech jsou zavěšeny
krásné lovecké trofeje a myslivcovo desatero. Myslivost je totiž jeho velký koníček.

... z výrobny do lesa...
Jak jste se k myslivosti dostal?
Můj děda i táta se točili kolem lesa. Já a můj syn
v tom pokračujeme. Staráme se o zvířata, krmíme
je, provádíme odstřel. Ale nemyslím si, že je myslivost jen o tom - něco střelit. Já toho moc nepostřílel...
snad divočáky, srnce... Je to určitě o něčem jiném.
Kolik zkrmí za zimu zvěř v lese?
Co se týká krmení, tak běžně až 900 metráků cukrovky, hodně sena, žaludy, bukvice... Letos byla
slabší zima, tak se toho zkrmilo míň.
V které části lesů máte honitbu?
Honitbu máme od jižní strany dálnice směrem k Náměšti nad Oslavou. U dálniční policie Domašov je nádherná mufloní zvěř, les je tam
pěkný, členitý a lesní porost je upravený.
Má každý hon svůj rituál?
Určitě. Zahájení, troubení, zopakování bezpečnosti a před honem nesmí chybět přání Lovu zdar
... většinou je to na celý den. Končí se posezením a
občerstvením.
Je vůbec ve vašich silách najít si na to čas?
(smích) ...no, mým dalším koníčkem jsou i koníci....
musím se nějak odreagovat, když mám volno, jdu
do lesa nebo si zajezdím na koních. Někdo chodí
na fotbal a já odpočívám v lese.
Na své hájovně nedaleko Zbraslavi pozoruji dalekohledem divočáky z okna, nedávno jsem je počítal, bylo jich tam čtyřicet. A jednou ráno tam bylo
dvacet pět kusů jelení zvěře.
Často a rád zvířata natáčím na video. Divočáky,
srnčí, jeleny... pokaždé se to nepodaří, buď u sebe
kameru nemám, nebo dojdou baterky (smích).
Vrátila se vysoká zvěř, která zde bývala před třiceti lety. Kolem Zálesné Zhoře je jelení zvěř, probíhá tam krásná jelení říje. Chodíme to troubení
s myslivci poslouchat.
Máte zvířata i na hájovně?
Čtyři psy, kozu, kterou musím dojit, muflona, slepice, poštovní holuby a výra, který vypadl z hnízda
a 10 let je u mně. Často kolem krouží jestřábi
(smích). Snaží se ty holuby ulovit.

NEROZLUČNÍ KAMARÁDI

Jaké trofeje si vážíte?
Vážím si každé trofeje.

... a z lesa zpátky do výrobny...
Vaše prostory se rozšiřují, co přistavujete?
V areálu by měla probíhat kompletní výroba listového těsta, po kterém je v současné době velká
poptávka. V novém objektu budou i skladové
prostory a pro dvanáct nových zaměstnanců
tam bude vytvořeno kompletní zázemí a šatny.
Než byla postavena tato výrobna, pracovalo se
na Karlově. Kolik tam tehdy bylo zaměstnanců
a kolik jich máte dnes?
Na Karlově pracovalo 25 lidí a dnes máme 150
zaměstnanců. Ale původně se v Osové Bítýšce začínalo v šesti, rozváželo se po okolí. Menší, skromnější provoz byl později i u Jeřábků v Bíteši na
náměstí.
Dá se odhadnout, kolik masa spotřebujete
denně na výrobu?
V patře je lahůdkárna, v podlaží masná výroba...
V každém případě denně máme okolo 12 tun masných výrobků.
Kolik výrobků nese označení Klasa?
Zhruba sedmnáct výrobků. Teď jsme žádali
zase o patnáct dalších. V tomto si myslím, že se
opravdu zadařilo a říkají to i odborníci „Pražáci“
(smích). Výrobky Klasa totiž musí splňovat určité
podmínky. Například české dodavatele, para-
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metry kvality - stabilizátory a podobně, navíc se
hodnotí i výjimečnost výrobku. Vzorky se zasílají do Prahy, kde komise produkty hodnotí a
schvaluje. Musí se doložit i norma, suroviny a
vyšetření z laboratoří. Konkurenční firmy měly
v Praze i třicet výrobků a označení Klasa dostal
jen jeden.
Kam nejdále zásobujete?
Zásobujeme přibližně tisíc obchodních jednotek
a nejdále jižní Čechy. Rozvážíme od Jihlavska až

k Praze, dále Znojemsko, Mikulovsko... Jednoty
Mikulov, Moravské Budějovice, Velké Meziříčí,
Moravský Krumlov a samozřejmě i soukromé prodejny, řetězce Flop a Brněnka. Produkty rozváží
13 aut.
Jaké trofeje si ceníte v uzenářství?
Rozhodně výrobků Klasa a 1.místa v soutěži o nejlepší klobásu Vysočiny (smích).
Děkuji Vám za rozhovor. 

/MD

Něco málo z historie:
Zakladatelem firmy byl pan Emil Sláma (1882byl převeden do Velké Bíteše, nejprve do bývalého
1938), řezník a uzenář, původem z Velké Bíteše. V
řeznictví Cyrila Jeřábka, později, v sedmdesátých
roce 1912 si pronajal od hraběte Karla Haugwitze
letech, se provozovna stěhuje do zestátněného
zemědělskou usedlost na hranici Osové Bítýšky
objektu na Karlově č.95. V této době se vyrábělo
asi 65 druhů výrobků. Vedoucím této provozovny
a Záblatí. Spolu s manželkou Marií si otevřeli
řeznictví,
uzenářskou
se stal další pokračovatel
dílnu a hostinec. Jejich syn V životě platí, že jak se budu chovat k lidem, tak se rodiny Milan Sláma –
Emil byl po celém okolí budou chovat oni ke mně... v přírodě a myslivosti vyučený řezník a uzenář,
vyhlášený obchodník s do- to platí taky tak. Člověk musí mít vytvořeny určité syn Josefa Slámy.
mantinely.
bytkem.
V devadesátých letech
V roce 1938 došlo na
Milan
Sláma
zvolil radikální řešení a postavil novou provozovnu.
obchodní cestě Emila Slámy k tragické dopravní
nehodě, kterou nepřežil. Jeho žena Marie vedla
V roce 1994 byla zkolaudovaná a uvedená do provšak i nadále řeznictví, hostinec a zemědělské
vozu. V roce 2000 pak byla dokončena přístavba.
Ve firmě je zaměstnaná celá rodina – manželka
hospodářství. Po druhé světové válce Marie Slámová
Ludmila, obě dcery i syn Milan. Sestra Milana Slámy
se synem Josefem rozšířili řeznické živnosti.
Na počátku padesátých
Hana provozuje prodejnu
let 20. století došlo ke Dřív si řezníci tak nějak plácli a řekli, kolik chtějí masa, uzenin a lahůdek
znárodnění. Řeznickou a za býka. To se ctilo.
na náměstí ve Velké Bíteši,
hostinskou živnost převzal
rozšířenou o bufet. K paní
družstevní podnik Jednota Velké Meziříčí. Josef
Haně Slámové se přidaly dcery pana Slámy Jitka a
Marie i manželka Ludmila.
Sláma byl jmenován vedoucím provozovny a provoz

TENKRÁT NA KARLOVĚ
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ZUŠ Velká
Bíteš

RABÍN A ČARODĚJNICE. Přehlídka
divadelních souborů v Brně.

V minulém čísle Exitu jsme
vám představili výtvarný obor
ZUŠ. Tentokrát jsem poprosil
vedoucí literárně dramatického
oboru Marcelu Doubkovou
o krátké představení „dramaťáku“.
Máš nějakou veselou historku
z divadelních prken?
(smích) Určitě by se našly přebrepty, ztracení herci na jevišti,
improvizace, ale to se nám častěji
stává při přípravě divadelního
představení než před diváky.
Jak taková příprava probíhá?
Na začátku školního roku rozehráváme nejrůznější situace, pracujeme na improvizacích, stmelujeme se, hrajeme si... Snažím
se vyhledat téma, které by bylo
pro skupinu zajímavé, šlo s ním
pracovat a postupně vytvářím
scénář. Většinou se odpíchnu od
literatury, námět musí být hravý,
dramatický, přehledný a navíc
přiměřený věku dětí, což je v letošním roce opravdu problém,
protože mám ve skupině prvňáka i deváťačky (smích). K tomu
všemu pracujeme na pohybové a
hlasové průpravě.
S jak velkou skupinou pracuješ?
V letošním roce je nás osm.
V takovém počtu se udělá

hodně práce a můžu se na holky
zaměřit i individuálně.
Takže se klidně může stát, že
někdo hraje i dvě role?
Ne, to ne. Spíš naopak. Před
dvěma roky byla jedna role hromadná. Připravili jsme divadelní
představení Rabín a čarodějnice
a čarodějnici hrály čtyři holky umocňovalo to její moc :-)
Kolik vystoupení máte za
rok?
Práce s divadelním souborem
není jednoduchá, takže za rok
dáme dohromady jedno divadelní představení, premiéru
míváme většinou na přehlídce
dětských divadelních souborů
v Brně a v červnu hrajeme
v malém divadelním sále ZUŠ
v Bíteši.
Co připravujete?
Nechala jsem se inspirovat
dobrem a zlem, ve spojení s pohybem a hudbou. Víc zatím
neprozradím, ale jsme ve fázi,
že nás to fakt baví, postupně
vzniká scénář a doufám, že
se nám divadelní představení
podaří dotáhnout do konce.
Kolik představení jsi doposud
připravila?
Na Základní umělecké škole
deset představení, deset scénářů. V Brně jsem hráli čtyřikrát.
Kde bereš nápady?
Všude. Musíš se umět koukat
kolem sebe, zapojovat fantazii,
poslouchat hudbu, hledat v literatuře, navštěvovat jiná divadelní představení, festivaly, spojovat, propojovat, čerpat z nápadů dětí... Složité rekvizity a
kostýmy nemám ráda, takže
hledám jednoduchost, lehkost.
Ty sama hraješ divadlo?
Všichni hrajeme divadlo
(smích).
/OH
Děkuji za rozhovor. 

ZŠ a MŠ Tasov

„Škola hrou“ – tuto nadčasovou moudrost, kterou hlásal už
Jan Ámos Komenský, se snaží
naplňovat učitelé i žáci Základní

a mateřské školy v Tasově.
Důkazem toho jsou četné akce
sportovní, kulturní, ale i jen pro
zábavu, které zde pořádají učitelé
za rovnocenné spolupráce žáků.
Z kulturních akcí například žáci
1. stupně navštívili představení
hry Mauglí v brněnském divadle Polárka a své vědomosti si
rozšířili i na besedě o starých
a nových hudebních nástrojích.
Ale ani žáci 2. stupně nebyli ošizeni, ti měli naopak možnost
dozvědět se něco o polární expedici na ostrovech Špicberky.
Sportovně vyžít se mohli žáci 1.
stupně při bruslení na zimním
stadionu ve Velkém Meziříčí a
žáci 4., 5., 6. a 7. ročníku na plavání ve Vodním ráji v Jihlavě.
Svou kreativitu projevili žáci
při Valentýnské soutěži, v níž
soutěžili jednotlivci s vlastnoručně vyrobeným dárkem a celé
třídy s nejoriginálnější básní.
Odměnu za 1. místo o nejhezčí
dárek si odnesla žákyně 6. ročníku Karolína Doupovcová a
největší básnické nadání projevili žáci 8. ročníku.
A po dobře odvedené práci musí
následovat i zábava – tu si vzali
na starost žáci 9. ročníku a pro
své spolužáky i veřejnost uspořádali diskotéku a ve spolupráci
s Červeným křížem v Tasově
zorganizovali dětský karneval
s různými soutěžemi a bohatou
tombolou. Tímto by chtěli žáci
i učitelé poděkovat všem, kteří
jim při pořádání těchto akcí
ochotně pomáhali, a zároveň i
srdečně všechny pozvat na další
akce, které připravují.
Mgr. Marie Lázničková

Jak strávit
prázdniny?
Přece na
Prosatíně!

Každé léto rodiče váhají - kam
s dětmi na prázdniny?! Dva
měsíce prázdnin utečou jako
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voda a jedinou věcí, která
v myslích dětí přetrvá, budou
vzpomínky na nejrůznější prožitá dobrodružství. Pionýrská
skupina Velká Bíteš, která je
zřizovatelem všeobecně známého tábora Prosatín, nabízí
již více než dvacet let osvědčený recept, jak získat zážitky
na celý život. Vždyť kde jinde
než na Prosatíně byste procestovali celý svět za pouhých 14
dnů, kolonizovali celou Severní
Ameriku, spolu s Harrym
Potterem našli kámen mudrců,
nebo zachránili říši pohádek? Tak tomu bude i letos
– a již nyní intenzivně pracujeme na programu Prosatína
2007. Bude v termínu od 15.7.
do 29.7.2007 u Tasova, cena
tábora je 3000,- Kč. Přihlášky
jsou k dispozici na obou stupních Základní školy ve Velké
Bíteši (u učitelů Pavla Holánka
a Marcely Doubkové), nebo na
našem webu:
www.prosatin.wz.cz
Jak se můžete průběžně dozvídat z plakátů a bítešských periodik, naše činnost se neomezuje pouze na pořádání táborů,
ale v průběhu roku děláme
pro děti nejrůznější víkendové akce, soutěžní odpoledne
a podobně. Rád poodhalím
něco málo z našich plánů do
budoucna. V každém případě
chceme naši nabídku ještě více
a hlavně celoročně rozšířit
pravidelnými hrami, sportovními soutěžemi a nejrůznějšími výlety. Pro tyto účely jsou
také naši vedoucí a instruktoři
povinně školeni v rámci organizace Pionýr.
Nic v životě není jen růžové.
Pevně věříme, že v dohledné
době konečně nalezneme přijatelné prostory, ve kterých
bychom mohli všechny naše
akce plánovat a připravovat.
S  žádostí o pomoc jsme se již
obrátili na město Velká Bíteš.
Táborová základna, která
slouží nepřetržitě od roku
1985, nutně potřebuje reno-

vaci. Dobrovolná práce pro
děti bez nároku na odměnu se
dnes příliš „nenosí“, nečekáme
na mecenáše, který by nám
poskytl 300.000 Kč na nový
tábor. Proto plánujeme renovaci
pomocí vlastních prostředků,
dotací a nejrůznějších grantů,
které však pokryjí pouze část
plánovaných nákladů. Prosíme
všechny bítešské firmy o jakoukoliv formu pomoci. Věříme,
že osud bítešského fenoménu
– tábora Prosatín - vám není
lhostejný a bude vám ctí podílet se na jeho obnově.
Vzhůru pro přihlášky, rádi se
s vámi sejdeme v neděli 15. července ve 14 hodin před jídelnou základní školy.
Marek Loucký

MŠ U Stadionu:
„Bítešánek“
v Jihlavě
V sobotu 17. března 2007 se
děti z národopisného kroužku
„Bítešánek“ při MŠ U Stadionu
zúčastnily krajského kola
„Přehlídky dětských folklorních
souborů“ v Jihlavě.
Vystoupilo zde celkem 21 souborů, přičemž děti z „Bítešánku“
byly nejmladší. Ani jeden vystupující soubor nebyl sestaven
pouze z dětí předškolního věku.
Děti se představily s tematickým pásmem „Jsou, jsou na
potoce ráčata“, děj se odehrává
u potoka. Celé vystoupení působilo hravým, estetickým a přirozeným dojmem.
I když jsme nebyli vybráni do
celostátního kola, hodnocení
našeho vystoupení vzhledem
k věku dětí bylo veskrze kladné.
Dagmar Egerová

Den tatínků

Že nevíte, že by se Den tatínků
slavil? Zeptejte se na něj dětí
ze Žluté třídy mateřské školy

U Stadionu. Jsou rády, že tento
den se stal již tradicí a že
ho i letos paní učitelka Dáda
Neklapilová pro ně a jejich
tatínky připravila.
Jsou ve školce, tak si všichni
společně pohrají – tátové i děti.
Děti táty odměnily básničkou
„Naši milí tatínkové“ a písničkou „Muzikantská rodina“.
To ale nebylo všechno, taťkové od svých ratolestí dostali
krásné pusinky. Děti vůbec
nešvindlovaly, poznat to bylo
podle otisku rtěnky na tvářích
a čelech jejich tátů.
Zábava se rozběhla a děti se
přeměnily ve veselá zvířátka a
zahrály pohádku plnou písniček, básniček a tanečků.
A teď zase trošku pohybu i
pro tatínky. Zlatou bránu znali
všichni, tátové – velké brány,
děti – probíhaly. Ale taťkové
to dětem zkomplikovali, dřepli
si a děti musely do předklonu.
Ale ouha, karta se obrátila, děti
jsou brána. Jak to dopadlo?
Děti jsou stejně vtipné jako
jejich tátové a tak je nakonec dostaly na kolena, některé
dokonce i na břicho. No a smíchu z toho bylo spousta.
A tak plynulo celé odpoledne plné zpěvu a básniček
v příjemné a veselé atmosféře. Tátové si museli vysloužit i diplom: Poznat kresbu
svého potomka na téma „naše
maminka“, bačkorky svých
dětí... Ale ani děti se nedaly
zahanbit. Po hlase „já jsem
tvůj tatínek“ k tomu svému
rychle běžely.
Za celé snažení, krásné hraní,
příjemné společné chvíle
dostali tátové od svých dětí
vlastnoručně vyrobenou kravatu. Byli oceněni diplomem
„Správný táta“. Na závěr si pro
maminky vystřihli papírová
srdíčka a na ně otiskli malou a
velkou „tlapku“.
Já všem přeji, aby se ty jejich
ruce a srdce maminky nikdy
nerozpojily.
/Hana Smolíková
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Třináctkové

středy u raušů
ve dvou

Při objednání a konzumaci dvou steakových jídel
na grilu v restauraci Gril 13 u Raušů

ZDARMA

láhev sektu 0,75 l
akce platí každou středu od
18.00 hod.– 24.00 hod.
Nutnost rezervace stolu

na tel:566531461
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HC Spartak Velká Bíteš
Konečná tabulka mužstev II. ligy skupiny VÝCHOD
Klub

U

V

VP

R

P

PP

Skóre

B

1.

Šumperk

44

27

1

4

12

0

202:103

87

2.

Technika Brno

44

26

0

5

11

2

192:134

85

3.

Hodonín

44

24

2

2

15

1

164:123

79

4.

Přerov

44

22

3

3

13

3

162:119

78

5.

Blansko

44

24

0

4

14

2

146:118

78

6.

Orlová

44

22

1

1

14

6

172:123

75

7.

Nový Jičín

44

20

4

6

14

0

165:136

74

8.

Šternberk

44

18

4

3

18

1

199:160

66

9.

Valašské Meziříčí

44

20

0

2

22

0

144:166

62

10.

Kroměříž

44

11

0

2

30

1

129:205

36

11.

Velké Meziříčí

44

8

2

3

30

1

99:211

32

12.

Velká Bíteš

44

5

2

1

34

2

89:265

22

FC Spartak Velká Bíteš
Přehled domácích zápasů našich mužstev v jarní části sezóny
Datum

Den

Začátek

Soupeř

Kategorie

1.4.

NE

9.00 a 10.45

Jaroměřice nad Rokytnou

žáci

1.4.
8.4.

NE
NE

15.30

Vír

1. ročník turnaje
o pohár starosty
Velké Bíteše
Za účasti družstev z Telče, Vyškova,
Žďáru nad Sázavou a pořádajícího
oddílu z Velké Bíteše se pod záštitou starosty a města Velké Bíteše
uskutečnil první ročník turnaje přípravek v minihokeji. Každé město
reprezentovala dvě podle věku rozdělená družstva, jednak A-tým tvořený hráči druhých a třetích tříd,
jednak B-tým tvořený hráči prvních tříd a mladšími. Proti sobě pak
mladí hokejisté sehráli několik vzájemných zápasů, které určily následující konečné pořadí:

A – tým

muži B

Družstvo

Skóre

Body

Pořadí

16:13

4

1

15.30

Bystřice nad Pernštejnem

muži A

Žďár
nad Sázavou
Telč

18:20

3

2

Velká Bíteš

11:15

3

3

Vyškov

13:10

2

4

14.4.

SO

15.30

Žďár nad Sázavou B

muži B

15.4.

NE

9.00 a 10.45

HFK Třebíč B

žáci

21.4.

SO

10.00

Křoví

přípravka

22.4.

NE

11.15 a 13.45

Žďírec nad Doubravou

dorost

22.4.

NE

16.00

Pelhřimov

muži A

28.4.

SO

16.00

Počítky

muži B

29.4.

NE

9.00 a 10.45

Telč

žáci

5.5.

SO

10.00

Osová Bitýška

přípravka

6.5.

NE

9.00 a 10.45

Žďár nad Sázavou

žáci

6.5.

NE

16.30

Moravec

muži B

8.5.

UT

10.45 a 13.15

Humpolec

dorost

13.5.

NE

11.45 a 14.15

Velké Meziříčí

dorost

13.5.

NE

16.30

Světlá nad Sázavou

muži A

20.5.

NE

9.00 a 10.45

Havlíčkův Brod

žáci

20.5.

NE

16.30

Radostín nad Oslavou B

muži B

26.5.

SO

10.00

Strážek

přípravka

27.5.

NE

11.45 a 14.15

HFK Třebíč B

dorost

27.5.

NE

16.30

Polná

muži A

2.6.

SO

16.30

Nová Ves B

muži B

3.6.

NE

9.00 a 10.45

Chotěboř

žáci

10.6.

NE

11.45 a 14.15

Pelhřimov

dorost

10.6.

NE

16.30

Žďírec nad Doubravou

muži A

17.6.

NE

9.00 a 10.45

Bystřice nad Pernštejnem

žáci

17.6.

NE

16.30

Křižanov B

muži B

23.6.

SO

11.45 a 14.15

Bedřichov

dorost

24.6.

NE

16.30

Moravské Budějovice

muži A

B-tým
Družstvo

Skóre

Body

Pořadí

Vyškov

10:6

4

1

Telč

13:10

4

2

Žďár nad
Sázavou

7:10

3

3

Velká Bíteš

8:12

1

4

Přestože se lední hokej hraje především o body, tabulkami a výsledky se
nenechejte zmást. 3. března se hrálo
také o sportovní čest, o poháry, o
medaile a dokonce si každé družstvo odneslo ze závěrečného vyhlašování i dort. Dobrý pocit zanechala organizátorům nejen dobrá
nálada v hledišti, ale také fakt, že
se na ledě hrálo podle zásad fair
play a žádný z hráčů se nezranil.
Celou akci nelze hodnotit než jako
povedenou tečku za velmi úspěšnou sezónou přípravek. 

/ Marek Loucký
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Mým cílem je Peking!

Mistr republiky z Velké Bíteše touží
po účasti na mistrovství světa v Číně
Pozdravili jsme se, pak ke mně přistoupil a
stiskl mi ruku silou dělníka z pily. Ne, to není
úryvek z povídky Šimka a Grossmanna, ale
přesně tak se začalo mé první osobní setkání
s PETREM OUŘEDNÍČKEM (17), čerstvým
mistrem republiky juniorů v jízdě na veslařském trenažéru. Vodák se zkrátka nezapře.
Posadili jsme se za stůl v jedné nejmenované
bítešské restauraci, kde mi poté Petr více než
hodinu ochotně odpovídal na mé všetečné
otázky.
• Kdy a jak ses k veslování vůbec dostal? Bíteš
přece není zrovna vodáckou baštou.
V létě roku 2000 jsem s našimi sjížděl řeku Lužnici
a tam jsem poznal, že mě to na vodě moc baví.
Mamka, mimochodem rovněž bývalá úspěšná
veslařka, mi pak navrhla, ať zkusím veslování.
Nevěděl jsem přesně, do čeho jdu, ale bral jsem to
za jakousi sázku, co dokážu zvládnout a vydržet.
V roce 2001 jsem tak nastoupil v Českém veslařském klubu Brno do zimní přípravy a začal
se věnovat veslování závodně. Musím přiznat, že
jsem ze začátku dost trpěl. Tréninky byly hodně
náročné a několikrát jsem měl chuť toho všeho
nechat. Postupem času jsem si ale zvykl a dnes je
veslování neodmyslitelnou součástí mého života.
• Naťukli jsme trénování. Jak probíhá takový
trénink veslaře?
Moje příprava se dělí na zimní (suchou) a letní.
V zimě trénuji hlavně objemy, tedy výdrž běháním a sílu v posilovně. Součástí tréninku je také
veslařský trenažér, který mám přímo doma. V létě
trénuji na Brněnské přehradě a jezdím na různá
soustředění, například do Račic nebo do Třeboně.
Tam především vylepšuji samotnou techniku jízdy.
Jako doplněk k přípravě chodím běhat, plavat, jezdím na kole, popřípadě na běžkách.
• Na jaké lodi vlastně na vodě jezdíš?
V dorostu jsme s kamarádem jezdili na dvojce bez
kormidelníka, kvůli jeho nemoci jsem ale přešel
na skif. Prvním rokem v juniorech jsem se do dvojčlenné posádky vrátil. Letošní sezonu v juniorech
jezdím opět na skifu.
• Když se bavíme o lodích, nemůžu se nezeptat:
Kolik takový skif váží, z čeho je vyroben a na
kolik vůbec jeho pořízení přijde? Musím totiž

říct, že o tom nemám absolutně žádnou představu.
Loď váží asi 15 kilogramů, mám ji vyrobenou na
míru ze speciální celouhlíkové konstrukce. Cena
lodi se pohybuje podle jejího vybavení od 80 do
150 tisíc Kč. Není to tedy zrovna levná záležitost a jsem proto moc rád, že mám svého osobního sponzora, konstruktéra lodí pana Martina
Růžičku z brněnské firmy Roseman, který mi značnou část potřebného vybavení včetně lodi zajišťuje.
Mám taky skvělé rodiče, kteří mě ve sportu velmi
podporují.
• Taková loď ale jistě také vyžaduje patřičnou
údržbu. Tak se pochlub, jak se o svého mazlíčka
staráš! A jak dlouho ti jedna loď vydrží?
Seřízení a opravy lodi mi provádí přímo pan
Růžička, drobnou údržbu, jako je umývání lodi
po tréninku, sušení a promazání, provádím každodenně sám. Kvalitní jízdní vlastnosti lodi při
plném tréninku a závodění vydrží maximálně dvě
sezóny. Pak se taková loď dá používat na trénink,
ale na závodění je nutné si pořídit novou. To však
hovořím o závodění na světové úrovni.
• Teď trochu odbočím. Studuješ osmileté gymnázium. Jak se ti daří studium skloubit s veslováním?
Zatím jsem školu vždy zvládal s vyznamenáním.
Pro nadcházející letní sezónu jsem se ale rozhodl
přejít na individuální studijní plán. Mám naštěstí
dostatečně tolerantní profesory, kteří mají pro
moje sportování pochopení.
• A co jiné záliby? Zbývá ti na ně vůbec nějaký
čas?
Zbývá. Podle mě je to jen o tom umět si čas na své
záliby udělat. A jaké záliby mám? Sport všeobecně
jsem už říkal, takže snad můžu ještě doplnit, že
také hraji zhruba 8 let na housle, rád čtu, nejvíc
sci-fi a fantasy literaturu.
• To je tedy zajímavá kombinace – veslování a
housle. To bych nečekal. Ale nakonec – proč ne.
Zpátky k vodě. Co tě čeká v nejbližší době?
V průběhu letní sezóny mě čeká několik velmi
důležitých závodů, ve kterých budu bojovat o možnost účasti na Mistrovství světa juniorů – koná
se v srpnu letošního roku v čínském Pekingu na
kanále, na kterém budou za rok soutěžit účastníci
Olympijských her. Konkrétně se jedná v dubnu o
Mistrovství České republiky na dlouhých tratích
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PETR V AKCI – Budoucí mistr republiky „jede“ svůj vítězný závod.

(6 km) a Mistrovství ČR dvojek a skifu, v květnu
o Mezinárodní mistrovství ČR ve veslování, které
se koná v Brně, a v červnu pak o nominační
závody, které proběhnou na veslařském kanálu
v Račicích. Kromě těchto závodů si pak své síly
změříme na závodech s mezinárodní konkurencí.
Pokud v těchto závodech uspěji, mám pak velkou
šanci se Mistrovství světa v Pekingu zúčastnit.
• Budeme držet palce. A co dlouhodobé
vyhlídky? Za rok je olympiáda v Pekingu, to je
asi trochu brzo, ale klidně bychom tě mohli mít
šanci vidět za pět let v Londýně. Co ty na to?
No, tak to je ještě hodně daleko. Ne, musím jen
zopakovat: Pro mě je teď hlavním cílem uspět na
závodech, které mě čekají letos, a v nové sezóně se
dobře adaptovat v mužské kategorii. Motivaci do
další práce zatím určitě mám, teď už bude záležet
jen na tom, jaké výkonnosti se mi podaří dosáhnout.
• Na závěr jsem si nechal povídání o závodech,
které mě vlastně k myšlence rozhovoru s tebou
přivedly. Zvítězil jsi na Mezinárodním mistrovství ČR v jízdě na veslařském trenažéru v Olomouci. Můžeš nám trochu svůj vítězný závod
popsat ?
Před závodem jsem měl velkou trému. Týden předtím jsem byl totiž nemocný, a tak jsem si nebyl
jist, jestli jej dokážu celý zvládnout naplno
a nebudu třeba muset v jeho průběhu vzdát.

Naštěstí žádná krize nepřišla a dá se říct, že se
mi celkem bez problémů podařilo porazit svého
největšího konkurenta, Petra Melichara z VK
Slavia Praha. Můj výsledný čas na trati 2 km
byl 6:13 min. Jen pro zajímavost, můj čas by
na letošním MS juniorů v Bostonu stačil na 3.
místo.
• Bylo vítězství na Mezinárnodním mistrovství
ČR tvým prvním výrazným úspěchem?
Ne. Už v minulosti se mi podařilo zvítězit v řadě
závodů, hlavně pak právě na veslařských trenažérech. V této zimní sezóně jsem například
vyhrál všechny závody na trenažérech, kterých
jsem se účastnil, a tím jsem získal i Český pohár.
Absolutním vítězem Českého poháru jsem byl i
v roce 2004, to bylo ještě v kategorii dorostenců.
Také v letní sezóně na vodě jsem si už připsal
několik úspěchů – například stříbro a bronz na
Mistrovsví ČR v roce 2006, zlato v roce 2005,
přece jen jich ale není tolik jako na trenažérech,
protože jsem spíše silový typ závodníka a pro
zisk větších úspěchů na vodě musím ještě vylepšit techniku svojí jízdy. Navíc na skifu nezávodím tak dlouho jako většina mých konkurentů.
Pro vylepšení techniky na vodě se ale snažím
dělat maximum, takže věřím, že i zde přijdou
další úspěchy.
Petře, díky za rozhovor a ještě jednou, ať se ti daří.
/ Milan Dufek
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So 31.3.

> TIP

Výběr z děl G. F. Händela - Dixit Dominus. Koncerty Společnosti chrámových hudebníků
Milana Diviše z Třebíče - Musica Animata v Bíteši a Tasově. www.animata.cz.

V. Bíteš - kostel

17.00

Tasov - kostel

19.30

Ne 1.4.

Konečně: bude bazén ve Velké Bíteši! Všichni příznivci koupání se mohou těšit! Viz
www.bazenbites.ic.cz

V. Bíteš - bazén

Po 2.4.

Zasedání zastupitelstva města

V. Bíteš - kulturní dům

16.00

Zájezd na Pašijové hry do Žďáru nad Sázavou. Pořádá Kolpingova rodina, autobus
zastavuje v Os. Bítýšce a Křižanově. Viz www.krvelkabites.kolping.cz. Návrat cca 22.30

V. Bíteš - od kostela

18.30

Brno Brass Band. Koncert Bítešského hudebního půlkruhu. Viz str. 10

V. Bíteš - kulturní dům

19.00

Cvičeníčko - dopolední hraní, dovádění a zpívání pro rodiče s dětmi. MC Človíček

V. Bíteš - hala TJ Spartak

9.30

10. ročník turnaje ve stolním tenise. Kontakt Lucie Zezulová: 606 187 569

V. Bíteš - hala TJ Spartak

8.00

Velikonoční kraslice. Výtvarný kurz pro veřejnost. Výroba dírkovaných a
drátkovaných kraslic. Viz www.skolkavbites.com

V. Bíteš - MŠ na náměstí

14.00

Zábava se skupinou Provokace

Kralice

20.00

Oblastní turnaj v malé kopané

Ořechov - hřiště

9.00

Velikonoční bohoslužby. Rozpis bohoslužeb od Zeleného čtvrtka až do
Velikonočního pondělí najdete na straně 15.

Všechny kostely

Velikonoční zábava se skupinou Anna Rock

Křoví - sokolovna

20.00

P. Petr Fiala: Cesta do Compostely - přednáška

Deblín - farní sál

18.00

Anna K - koncert. Objednávky vstupenek na www.semilasso.cz.

Brno - Semilasso

19.30

Velikonoční zábava se skupinou Anna Rock

Přibyslavice - Salajka

20.00

MUDr. Tomáš Lajkep, PhD.: Eutanázie. Přednáška a diskuse s odborníkem na
aktuální téma

V. Bíteš - fara

19.00

Zábava se skupinou Provokace

Hluboké

20.30

Od křížku ke křížku. 4. ročník velikonočního pochodu. Trasy 8 a 18 km vedou kolem
sakrálních památek Náměšťska ke Třem křížům na Sedleckém hradě. V cíli tombola
a táborák

Náměšť - z náměstí od kostela

9.00

Ne 15.4.

Setkání muzikantů. Dechové hudby Boršičanka, Domažličanka, Straňanka,
Doubravěnka. Viz str. 20

Zbraslav - kulturní dům

13.30

Út 17.4.

Baby club. Hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let

V. Bíteš - MŠ na náměstí

15.00

St 18.4.

Seniorklub. Host - cykloturista Jan Vlasák z Moravských Knínic

V. Bíteš - kulturní dům

15.00

Út 3.4.

Pá 6.4.

So 7.4.

Ne 8.4.

Út 10.4.
Čt 12.4.

> TIP

Pá 13.4.

So 14.4.
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Pá 20.4.

Cvičeníčko - dopolední hraní, dovádění a zpívání pro rodiče s dětmi. MC Človíček

V. Bíteš - hala TJ Spartak

9.30

Okresní tělovýchovná akademie

V. Bíteš - hala TJ Spartak

17.00

“Ubrouskové kouzlení“ - výroba obrázků ubrouskovou technikou. Více informací na
www.clovicek.salixus.cz

V. Bíteš - SOU

18.00

Folkový koncert Slávka Klecandra, kytaristy skupiny Oboroh.
Viz www.velkabites.farnost.cz

Velká Bíteš - kostel

19.00

Poutní zájezd na sv. Hostýn. Viz str. 14

V. Bíteš - od kostela

8.00

Výlet na kolech – Seniorklub. Pojede se max. 20 km, jen za pěkného počasí. Kam to
V. Bíteš - od fotbalového stadionu
bude, se na místě domluvíme

13.00

Velikonoční zábava se skupinou Anna Rock

Vidonín

20.00

Koncert – Jana Musilová s hosty, Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory,
módní přehlídka… (uvádí Luboš Xaver Veselý). Pořádá Obecně prospěšná
společnost Gustava Broma pro zdravotně postižené. Kontakt: 602 745 943

Brno – Boby laser show hall

19.30

Ne 22.4.

Kuličkiáda. Tradiční akce pro děti s pěknými odměnami. Viz www.krvelkabites.
kolping.cz

V. Bíteš - hřiště u DPL

15.00

Po 23.4.

Vernisáž výstavy prací dětí ze Základní školy

V. Bíteš - Klub kultury

14.00

První letošní zájezd – Brno. Projdeme střed města, je zde hodně zajímavých
historických budov. Pořádá Seniorklub

V. Bíteš - od Spořitelny

8.00

„Žluté odpoledne“

V. Bíteš - MŠ U Stadionu

15.00

Výstava prací dětí ze Základní školy

V. Bíteš - Klub kultury

8.00 - 15.30

Den otevřených dveří

V. Bíteš - MŠ na náměstí

8.00 - 16.00

Zápis dětí do mateřských škol

V. Bíteš - obě školky

8.00 - 16.00

Spirituál kvintet - koncert. Cena vstupenek 200 Kč v předprodeji, 250 na místě.

V. Meziříčí - kostel

19.30

Výlet na kolech. Pojedeme se podívat na první jarní kytičky. Kam jinam, než na Bílý
potok, tam vždy vykvetou nejdřív

V. Bíteš - od fotbalového stadionu

13.00

Country večer s trampskou písničkou. Vystoupí skupina Orion, Piknik, Kaskadéři.

Zbraslav - kulturní dům

18.00

Nebe na zemi. Divadelní představení autorů Voskovce a Wericha

Ořechov - kulturní dům

18.00

Countrybál

Zbraslav - kulturní dům

20.00

Čarodějnice na farní zahradě

V. Bíteš - fara

18.00

So 21.4.

Út 24.4.

Út 24.4. Po 7.5.

St 25.4.

> TIP

So 28.4.

Po 30.4.

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

32 / INZERCE

INZERÁT
LABARA

INZERÁT
MIHAL

