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KVĚTEN 2007 

rEfErENdum
Bítešáci v Bruselu
Logo oslav 600 let
EXIT EXTRA: S nadhledem
DÁREK EXTRA: Volňásek do Gottlandu
Ewa Farná: zazpívá 25. 5. na náměstí dětem

ZAPLATÍTE 20 KČ

ZÍSKÁTE 50 KČ

+ EXIT EXTRA

Tomáš Lajkep

®



SPORT
Pohár za druhé místo z Francie

AKTUALITY 
Po slavnostním 
přestřižení pásky

CYKLOZÁVOD
I letos zahájila extraliga cyklistiky svůj 
program závodem přes Velkou Bíteš

AKTUALITY
I. pracovní seminář 
Občanského sdružení 
za zdravé město bez kamionů

®
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Prosím zpomalit a vydechnout!
Nevím, jak Vy, čtenáři, 

vnímáte probíhající jaro, 
ale nám se v redakci hro-
madí články, náměty na 
témata měsíce, nevyřízené 
telefonické hovory a ter-
míny rozhovorů. K tomu 
všemu přibyly i domácí 
práce na zahradách, 
zkoušky na  vysokých ško-
lách, psaní závěrečných 
prací a pro mladší roč-
níky (nás se to netýká - 
věkový průměr redakce je 
31) přijímací zkoušky na 
střední školy a maturity. 
Řidiči aut zrychlili tempo 
a motorkáři se ženou  po 
silnicích takovou rychlostí, že je občas ve zpětném zrcátku nestihnu ani 
postřehnout. Prosím zpomalit a vydechnout. Užijte si dva volné dny 
v pracovním týdnu, budou zase až za rok. Pročtěte si v klidu Exit, který 
držíte v ruce, nechte se inspirovat Mexikem, pochvalte děti za práci ve 
škole, začtěte se do tématu měsíce a navštivte některou z kulturních 
akcí. A jděte pěšky. :-) Za redakci Exitu 162 Marcela Doubková
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Ano studii
Velkého 
obchvatu
Zastupitelstvo schvá-
lilo vyhledávací studii sil-
nice I/37, vypracovanou fir-
mou Viapont. její součástí 
je i návrh Velkého obchvatu. 
studii si nechalo vypraco-
vat ředitelství silnic a dálnic. 
studie měla za úkol technicky 
a územně prověřit, kudy by 
v budoucnu mohla prochá-
zet silnice I/37, která vede od 
Žďáru nad sázavou směrem k 
exitu 162.
studie počítá se dvěma mož-
nostmi, jak v budoucnu sil-
nici vést. jednou z variant je 
přeložka, o jejíž budoucnosti 
bude rozhodovat místní refe-
rendum. Druhou variantou, 
kterou studie nabízí, je tak-
zvaný „Velký“ obchvat. 
O co se jedná? Projekt Velkého 
obchvatu vypracoval architekt 
Petr strnad z firmy Prodistav 
(pozor, nezaměňovat „Velký 
obchvat“ a „přeložku“!). Dostal 
za úkol vhodným způsobem 
napojit dopravu od Žďáru nad 

sázavou k sjezdu z dálnice, 
nová silnice přitom měla vést 
mimo město. Podle projektu 
architekta strnada by silnice 
I/37 od Žďáru nad sázavou 
odbočovala před chobůtkami 
vpravo, vysokým mostem pře-
klenovala potok Bítýška a kří-
žila silnici na Velké Meziříčí 
vedle nové bytovky na ulici 
jihlavská. Dále by se oblou-
kem stáčela k rajhradskému 
rybníku, vedla by podél sloupů 
vysokého napětí a napojovala 
se na nynější silnici I/37 v 
místech, kde stojí benzínka 
slovnaft.
Vize stavby obchvatu má 
podporu velké většiny zastu-
pitelů. Otázkou dohadů 
zůstává, zda je možné chtít 
postavit Velký obchvat záro-
veň s přeložkou, nebo zda 
realizace přeložky stavbu 
Velkého obchvatu vylučuje. 
Názory se různí.
Velký obchvat je nyní teprve 
v počátečním stádiu; podle 
projektantů by teoreticky 
mohl vzniknout nejdříve za 
dvacet let a není zřejmé, zda 
se na tak finančně náročnou 
stavbu vůbec podaří sehnat 
investora.  / KD

PBS dokončila 
školící středisko 
První brněnská strojírna 
Velká Bíteš má od 5. dubna 
nové moderní Školící stře-
disko Vysočina. Pásku pře-
střihl hejtman kraje Vysočina 
Miloš Vystrčil za účasti 
generálního ředitele PBs 
Milana Macholána, zástupců 
czechinvestu Dagmar 
strnadové a Kamily Malé a 
představitelů města Velká Bíteš 
v čele se starostou Miroslavem 
Báňou.
Školící středisko Vysočina se 
skládá ze tří učeben s celkovou 
kapacitou 75 míst. Zpočátku 
bude sloužit výhradně k dal-
šímu vzdělávání zaměstnanců 
PBs, bude využíváno pro rea-
lizaci projektů Podpora pro-
fesní úrovně leteckých specia-
listů a Moderní způsoby řízení 
organizace se zaměřením na 
lidské zdroje, které spolufi-
nancuje Evropský sociální 
fond a státní rozpočet České 
republiky.  / OH

Oslavy výročí 
mají své logo 
Oslavy šestistého výročí ode 
dne, kdy Velká Bíteš získala 
městská práva, již mají své 
oficiální logo. V soutěži, jíž se 
zúčastnilo 23 autorů, zvítězil 
návrh Bítešáka jana chmelíčka. 
Komise posuzovala bezmála 
šedesát grafických návrhů – 
od ručně kreslených obrázků 
na kousku papíru po loga pro-
fesionálně zpracovaná pomocí 
grafických programů. Vítězný 
chmelíčkův návrh zaujal pře-
devším  jednoduchostí, leh-
kostí a snadnou zapamatova-
telností.   
„Logo se bude objevovat na 
všech oficiálních dokumen-
tech a během všech akcí,“ uvedl 

PAVEL PADRNOS V BÍTEŠI – V neděli 1. dubna se uskutečnil další ročník závodu Brno 
– Velká Bíteš – Brno. Na start závodu, který začínal před polednem v Brně u hotelu 
Santon, se postavilo 140 předních českých cyklistů – byl mezi nimi mimo jiné i nejlepší 
český cyklista současnosti Pavel Padrnos z americké stáje Discovery Channel. Padrnos v 
minulosti závodil na Tour de France za tým US Postal společně se slavným Američanem 
Lancem Armstrongem. 
První cyklisté dorazili do Velké Bíteše okolo půl jedné. V okolí města dvakrát objeli okruh 
na trase Bíteš – Domašov – Rosice, na bítešském náměstí byla rychlostní prémie. Poté 
peloton zamířil zpět k Brnu. 
Závod vyhrál Radek Bečka z týmu PSK Whirpool Hradec Králové. Trasu dlouhou 153 
kilometrů ujel průměrnou rychlostí 40,2 kilometrů v hodině. Padrnos, který pár dní před 
závodem zápolil s teplotami, dojel  padesátý sedmý.  / KD
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Ladislav Koubek, předseda 
komise, která oslavy chystá. 
Bíteš oslaví výročí příští 
rok. Během nich se ve Velké 
Bíteši uskuteční řada kul-
turních událostí, koncertů a 
vystoupení. rozhovor s janem 
chmelíčkem přinášíme na 
straně 9. / KD

Nové občanské 
sdružení chce 
řešit dopravu
Koncem března ve Velké 
Bíteši vzniklo  nové občanské 
sdružení Za zdravé město bez 
kamionů. jak Exitu 162 sdělil 
jeho předseda Karel Navrátil, 
sdružení chce aktivně spolu-
pracovat s vedením města při 
řešení dopravy, územního plá-
nování a rozvoje města.
„chceme pomoci radnici při 
seznamování veřejnosti s 
touto problematikou. Zjistili 
jsme, že spousta lidí vůbec 
nemá přehled, co se aktuálně v 
Bíteši děje,“ řekl Navrátil. 
Z dlouhodobého hlediska chce 
sdružení především napo-
moci realizaci tzv. Velkého 
obchvatu. V nejbližší době si 
pak klade za cíl informovat 
lidi ohledně referenda, které 
má rozhodnout o budoucnosti 
přeložky silnice I/37.  „Členové 

sdružení se staví zásadně proti 
přeložce. jsme přesvědčeni, že 
přeložka absolutně nic neřeší,“ 
objasnil stanovisko sdružení 
Navrátil. 
„je dobře, že s námi chtějí spo-
lupracovat na územním plá-
nování. Ale teprve se uvidí, 
jaká bude konkrétní podoba. 
Pozvali jsme je na jednání 
rady,“ komentovala místosta-
rostka Alena Malá.
sdružení Za zdravé město bez 
kamionů mělo koncem dubna 
více než 120 členů.  / KD

Staronový 
radní, nová 
zastupitelka

Zastupitelstvo města zvolilo 
na zasedání 2. dubna nového 
člena rady města. stal se jím 
jaroslav Štefek ze sdružení 
nezávislých pro město Velká 
Bíteš (sNK). Ve funkci nahradil 
jiřího rauše, který začátkem 
února rezignoval na členství 
v radě i zastupitelstvu. Štefek 
byl členem rady již v letech 
2002-2006.
Na uvolněné místo v zastu-
pitelstvu nastoupila Hana 
Pöcklová (sNK), když na 
zasedání 2. dubna složila 
slavnostní slib.  / KD

Krátce:

• 3. nejlepší na Vysočině 
– Ve čtvrtek 19. dubna 
se představitelé PBs Velká 
Bíteš zúčastnili v brněn-
ském Holiday Inn slav-
nostního předání cen celo-
státní soutěže o nejlepšího 
zaměstnavatele, organi-
zovaného společnostmi 
AxA, Fincentrum media, 
czechInvest a dalšími. 
V četné konkurenci firem 
kraje Vysočina získala 
bítešská PBs třetí místo. 
„Ocenění si velmi vážím,“ 
řekl generální ředitel PBs 
Milan Macholán, „mys-
lím, že přispívá k dob-
rému obrazu naší firmy.“
• 144 lidí v našem bazénu 
– V minulém, aprílovém 
čísle Exitu jsme si v Té-
matu měsíce z našich čte-
nářů poněkud vystřelili. 
Mezi odkazy na inter-
netové stránky bazénů 
v okolí jsme uvedli i 
adresu www.bazenbites.
ic.cz. V průběhu dubna 
ji navštívilo 144 návštěv-
níků! Doufáme, že tento 
vtípek žádného z míst-
ních plavců-optimistů 
příliš nezklamal. 

VÍTĚZNÉ LOGO – V černobílé to tak 
nevyzní, ale měli byste vědět, že ta 
světlejší šedá barva je ve skutečnosti 
béžová, ne nepodobná barvě desek 
Exitu 162. :-)

DEN S DENÍKEM – 16. dubna mohli místní diskutovat s vedením města při akci, kterou 
pořádal Žďárský deník.  FOTO: MD
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ANO? NE? 
Jak se rozhodnout v referendu

Místní referendum. To ještě Bítešáci 
nezažili. 25. května se potřetí za poslední 
rok otevřou volební místnosti – bude se 
rozhodovat, zda si lidé přejí, nebo nepřejí, 
aby na území Velké Bíteše vznikla pře-
ložka silnice I/37. 

Ano, nebo ne? Otázka rozdělila město 
na dvě skupiny, přičemž každá tvrdí, že 
je pravda na její straně. Exit 162 přináší 
souhrn nejdůležitějších faktů, názorů a 
postřehů, které by měli voliči znát, než k 
referendu půjdou.

Kudy má problematická přeložka vést? Začínala 
by kruhovým objezdem na křižovatce silnice od 
nového mostu a ulic Za Loukama, jihlavská, Pod 
spravedlností. Vedla by mezi benzínkou  a byto-
vým domem, vedle hasičky a pokračovala po 
nynějším poli vzhůru. Mostem by překlenula 
cestu, která navazuje na ulici Zmola, vlevo by 
míjela kapličku sv. Antoníčka a napojila by se na 
stávající ulici Kapitána jaroše v místech, kde stojí 
benzínka slovnaft. 

Více než slova napoví letecký snímek na ved-
lejší straně. světlé okraje podél přeložky před-
stavují místa, kde by přeložka byla pod úrovní 
okolního terénu, naopak tmavá místa znamenají 
náspy – silnice by se zde zvedala nad úroveň 
okolí. Čísla s kolečkem a šipkou pak představují 
místa, odkud jsme fotili jednotlivé fotografie.

stavbu přeložky včetně výkupu pozemků 
by zaplatilo ředitelství silnic a dálnic (řsD). 
ředitelka řsD jihlava Marie Tesařová odhadla, 
že by stavba přeložky stála do sta milionů korun. 
Dle jejích slov by město Velká Bíteš platilo pouze 
ty náklady, které by byly „navíc“ oproti plánům 
– například chodníky.  

Původní návrhy na stavbu pocházejí ze sedm-
desátých let. Původně měla být přeložka delší, v 
dřívější podobě měla pokračovat od kruhového 
objezdu mezi ulicemi Lánice a Pod spravedlností 
přes potok Bítýška, ústila by v Lánicích poblíž 
mlýna. V roce 2001 se do územního plánu města 
dostal návrh přeložky, který z této koncepce 
vycházel. Investor akce  – řsD na stavbu vyhra-
dil 150 milionů korun. Když ale na podzim 2004 
oslovil majitele pozemků, zvedla se vlna odporu. 
Vznikl petiční výbor a během krátké doby shro-

máždil více než 700 podpisů proti stavbě. Město 
se následně zavázalo, že do konce roku 2006 
nebude původní projekt podporovat. Namísto 
toho nechalo vypracovat variantní řešení, studii 
tzv. Velkého obchvatu, který by silnici I/37 vedl 
dále od města, mimo zastavěnou oblast. 

Loni v létě došlo v projektu přeložky (pozor, neza-
měňovat „přeložku“ a „Velký obchvat“!) ke změně: 
Plán přeložky byl zkrácen, část od kruhového 
objezdu po Lánice byla vypuštěna. Letos začátkem 
dubna pak zastupitelstvo rozhodlo, že se tato část 
vypouští definitivně a že zmizí i z územního plánu. 
Zůstala jen část od kruhového objezdu po sjezd 
z dálnice, „od benzínky k benzínce“. O přeložce 
v této podobě nyní rozhodne referendum.

Pro a proti

Proč se tedy obě strany přou, zda je přeložka 
dobrá, nebo špatná? Obhájci přeložky především 
upozorňují na neutěšenou situaci v ulici Kpt. 
jaroše. Dvanáctistupňové stoupání představuje 
problém především pro nákladní vozidla. Podle 
analýzy řsD z roku 2005 po této cestě jezdí denně 
průměrně více než pět tisíc automobilů, z toho 
1300 náklaďáků. Hlavní přínos přeložky tak její 
příznivci spatřují zejména ve zklidnění dopravy 
v ulici Kpt. jaroše a okolí. Nebudou se zde v zimě 
tvořit kolony, zvýší se bezpečnost. 

O čem všem rozhoduje referendum
Především: Referendum se táže pouze na 

přeložku v úseku,  který ukazuje mapka – „od 
benzínky k benzínce“. 

Hlasovat mohou všichni občané Velké Bíteše, 
včetně všech městských částí, kteří mají právo 
volit. Hlasovat se bude na stejných místech, 
jako při normálních volbách, lidé však nedosta-
nou hlasovací lístky předem do domácností – 
vyzvednou si je až přímo ve volební místnosti. 
Referendum je podle zákona platné tehdy, 
pokud se k němu dostaví nadpoloviční většina 
oprávněných voličů. Volba, která v takovém 
případě získá více než 50 procent odevz-
daných hlasů, je pro město závazná. Pokud se 
nadpoloviční většina voličů nedostaví, bude o 
přeložce znovu jednat zastupitelstvo.
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Přeložka by vedla 
mezi benzínkou a ga−
rážemi před bytovkou 
E.onu. 

V těchto místech by podle plánů vznikl kruhový 
objezd. 

Vedla by vedla  okolo 
hasičky, po polích by 
směřovala směrem k 
dálnici. Vzdálenost od 
domů je větší než 50 
metrů, od zahrad však 
nikoli.

Pohled na hasičku od 
místa, kde by pře−
ložka mostem pře−
klenovala pokračo− 
vání ulice Zmola.

V levé části fotky by 
přeložka mostem pře−
klenovala ulici Zmola. 

Přeložka by vlevo mí−
jela kapličku sv. Anto−
níčka. V těchto 
místech by komunika−
ce vedla ve výšce nad 
úrovní terénu.

Samotný vršek pře−
ložky. Silnice by 
pokračovala vzhůru, 
vlevo by odbočovala 
do ulice Kpt. Jaroše, 
směrem doprava by 
vedla k dálnici.

Přeložka by vedla při levém okraji fotky ve 
směru k ulici Zmola.

1

2

3

4

5

6

7 8

Vedla by okolo hasičky, 
po polích by směřo-
vala směrem k dálnici. 
Vzdálenost od domů je 
větší než 50 metrů, od 
zahrad však nikoli.
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Odpůrci však mají jiný názor. „Přeložka akorát 
přesune problém do vedlejší ulice. Neřeší dopravní 
situaci ve Velké Bíteši,“ uvedl Karel Navrátil, před-
seda nově vzniklého občanského sdružení Za 
zdravé město bez kamionů, které se staví proti 
přeložce. 

„Přeložka pomůže nejen ulici Kpt. Jaroše, ale 
i přilehlým ulicím 
Lipová a Zmola,“ popi-
suje starosta Miroslav 
Báňa. Upozornil, že se 
sníží i počet aut, která 
projedou ulicí Za 
Loukama.  „Dnes tam 
jezdí veškerá doprava 
od Žďáru – místo 
toho by tudy jezdila 
doprava od Tišnova, 
která je z hlediska 
frekvence výrazně 
menší,“ vysvětlil sta-
rosta. jiří rauš ze 
sdružení nezávis-
lých (sNK) nesou-
hlasí: „Auta a  kami-
ony, které jedou od 
Tišnova a staré prů-
myslové zóny, budou 
při cestě k přivaděči 
kličkovat celou Bíteší, 
i okolo školy. Všechna 
doprava bude svedena 
na kruhový objezd 
na začátku přeložky,“ 
říká.  

Obhájce přeložky Bernard Mullie naopak zmí-
nil, že v budoucnu město stejně bude muset 
vyřešit příjezd od dálničního přivaděče do Bíteše 
- takto by jej město získalo, a přitom zadarmo. 

Ovlivní přeložka Velký obchvat?

Příznivci i odpůrci přeložky se shodují, že 
vhodným řešením dopravy pro Bíteš by byl Velký 
obchvat (podrobnosti na str. 2). Myšlenku stavby 
Velkého obchvatu podporují prakticky všichni 
zastupitelé, byť se různí představy, kudy přesně 
by měl vést (vypracovat alternativní řešení poža-
duje především radní josef Šmídek).

Odpůrci přeložky říkají, že pokud si Bíteš 
nechá postavit přeložku, už nikdy jí řsD peníze 
na Velký obchvat nedá. „Přeložka znemožní reali-
zaci velkého okruhu“, uvádí občanské sdružení Za 
zdravé město bez kamionů ve svém letáku, který 
koluje po městě.

Obhájci přeložky toto spojování odmítají: „Je 
potřeba oddělit dvě 
věci – přeložku a 
obchvat,“ zdůraz-
nil radní Dalibor 
Kolář. „Nechci, aby 
se říkalo, že je někdo 
proti obchvatu, pro-
tože hlasuje pro pře-
ložku.“

ředitelka řsD 
jihlava Marie 
Tesařová pro Exit 
162 uvedla, že stavba 
přeložky s Velkým 
obchvatem nesou-
visí. Neexistuje však 
odpověď na otázku, 
zda skutečnost, že 
řsD investuje ve 
Velké Bíteši peníze 
do přeložky, v 
budoucnu negativně 
neovlivní snahu zís-
kat peníze i na Velký 
obchvat. „To vám 
nikdo neřekne. My 
(ŘSD) se nefinancu-

jeme sami, financuje nás Státní fond dopravní 
infrastruktury. Máme schvalovaný rozpočet z roku 
na rok. Jaká bude dopravní politika státu za pár 
let, to netuším,“ sdělila Tesařová. 

Přeložka pomůže vyřešit jeden podstatný pro-
blém, a sice dvanáctistupňové stoupání v ulici 
Kpt. jaroše. Na druhou stranu právě tím zmizí 
jedna z důležitých příčin, proč by se řsD v bu-
doucnu vůbec mělo znovu zabývat silnicí I/37 
přes Velkou Bíteš. 

„I kdyby zde přeložka nevznikla, neznamená 
to, že sem ŘSD přijde a začne stavět Velký 
obchvat,“ upozornila místostarostka Alena 
Malá. „Nejsme v pozici, kdy bychom si vybírali, 
jestli chceme to, nebo ono. Navíc aut jedoucích 
od Žďáru ubývá.“

Pro a proti

REFERENDUM 
O PŘELOŽCE

souhlasíte s tím, aby ředitelství silnic a dálnic Čr 
vybudovalo na území města Velká Bíteš přeložku sil-
nice I/37 v úseku od nového mostu ev. č. 37-059 po 
dálniční křižovatku D1 – kilometr 162?

ANO   NE 

KDy: 25. května 2007, 8.00-22.00

KDO: Občané Velké Bíteše – i místních částí.

KDE: Ve stejných hlasovacích místnostech, jaké platí 
pro normální volby. 

jAK: Hlasovací lístky nebude pošta roznášet předem. 
Voliči si je vyzvednou přímo v hlasovací místnosti v 
den referenda.

Pracovní setkání uspořádalo již v dubnu i občanské sdružení Za zdravé město bez kamionů, další 
připravuje na 22. května. 

V pátek 18. května v 16.00 se v kulturním domě uskuteční jednání s odborníky z řsD, kteří při-
jedou představit návrh přeložky a zodpoví dotazy veřejnosti. 
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Tesařová k Velkému obchvatu uvedla, že by v 
ideálním případě mohl vzniknout nejdříve okolo 
roku 2020. jedná se však jen o hrubý odhad, pro-
tože velmi záleží na okolnostech, které se nedají 
předvídat. Nelze údajně slíbit, že se vůbec na 
Velký obchvat podaří sehnat peníze.

Obhájci přeložky proto preferují variantu, 
která je relativně v dohledu, a nespoléhají se na 
stavbu Velkého obchvatu, který je otázkou vzdá-
lené budoucnosti. „Kdyby se vedení města za 
Velký obchvat postavilo již od počátku a bojovalo 
za něj takovou silou jako doposud za přeložku, byli 
bychom v jednáních s ŘSD o velký kus dál,“ odpo-
vídá zastupitelka Hana Pöcklová.

Jak získat pozemky

ředitelka řsD Tesařová také poukazuje na 
některé další skutečnosti. Pokud by nebyly pro-
blémy s majiteli pozemků, bylo by možné pře-
ložku poměrně rychle postavit. Za současného 
stavu se však tahanice o pozemky kvůli růz-
ným odvoláním a žalobám u soudu mohou pro-
táhnout neúměrně dlouho. Proti přeložce je více 
než dvacet majitelů, přes jejichž pozemek by pře-
ložka měla vést. 

jiří rauš ze sNK v březnové příloze našeho 
časopisu Exit Extra (jejíž tvorba se uskutečňuje 
mimo činnost redakce, pozn. autora) varuje před 
možností vyvlastnění za náhradu, jak to umož-
ňuje zákon 184/2006 sb. Pro vydání územního 
rozhodnutí stačí, aby stavba byla v územním 
plánu města, což přeložka je. Pak by následovalo 
stavební řízení, ve kterém by investor potřeboval 
zmíněné pozemky získat. „Je-li vydané územní 
rozhodnutí a my se nedohodneme s vlastníky, 
protože a priori nesouhlasí, pak musíme jít do 
vyvlastňovacího řízení,“ popsala Tesařová možný 
postup. 

Podle zákona 184/2006 sb. lze vyvlastnit jen za 
náhradu za cenu obvyklou v daném místě, kte-
rou určí znalecký posudek. Vyhlášková cena pro 
silnice I. třídy je v katastru Velké Bíteše podle 
odhadce jaroslava Háby 60 Kč za metr čtvereční. 
Nástroj vyvlastnění však skutečně existuje.

„Vyvlastňování je až ten poslední krok, ke kterému 
může dojít,“ říká starosta Báňa. „Předcházelo by 
mu vyjednávání a snaha domluvit se po dobrém.“ 
Majitelé pozemků se mohou obrátit na soud, 
což by podle Báni realizaci přeložky zabloko-
valo a řsD by následně svoje aktivity ukončilo. 
Místostarostka Malá předpokládá, že by zastu-
pitelstvo vše zastavilo ještě dříve; oba považují 
úvahy o vyvlastňování za předčasné a zavádějící. 
radní Kolář navíc upozornil, že potíže s pro-
dejem pozemků by nastaly i v případě Velkého 

obchvatu, dokonce ve větším měřítku, protože 
dotčených majitelů je výrazně více. 

Další fakta, další argumenty

Podle plánů má přeložka vést v místech poblíž ben-
zínky nad úrovní okolního terénu, v prostoru mezi 
hasičkou a ulicí Zmola naopak pod úrovní, dále smě-
rem k dálnici pak opět nad úrovní (viz mapka).  Šířka 
komunikace samotné má být 8,5 metrů. sedmdesát 
metrů nad mostkem by začínal odbočovací pruh do 
ulice Kpt. jaroše a silnice by odsud výše měřila 12 
metrů. Pokud započteme i násep na obou stranách, 
potom by v dolní části přeložky (u benzínky) byla 
vzdálenost „od příkopy na jedné straně po příkopu 
na druhé straně“ v nejširším místě 25 metrů, v části 
mezi hasičkou a ulicí Zmola v nejširším místě 15 
metrů a v horní části přeložky (mezi ulicí Zmola a 
křižovatkou s ulicí Kpt. jaroše) v nejširším místě 40 
metrů – orientovat se můžete podle mapky. 

ředitelka Tesařová z řsD odmítla, že by se pře-
ložka měla stát rychlostní komunikací. jak bude 
rychlost omezena, dle jejích slov záleží na rozhod-
nutí policie. Pokud by byl skutečně v budoucnu 
vybudován Velký obchvat, stala by se z přeložky 
místní komunikace. 

Odpůrcům přeložky vadí, že přeložka znehodnotí 
množství stavebních pozemků. „Komunikace pře-
ložky se nadzdvihuje nad terén a brání, aby se z toho 
začaly do budoucna napojovat jednotlivé objekty,“ 
vysvětlil radní josef Šmídek. Občanské sdružení také 
kritizuje, že stavba „odřízne“ území za přeložkou a 
rozdělí tak město.

starosta Báňa uvedl, že po technické stránce území 
pro stavbu domů využitelné je. Obhájce přeložky 
Bernard Mullie dále poukázal, že v jejím okolí mohou 
vzniknout i jiné stavby než rodinné domy, a těm pře-
ložka nebrání. s touto myšlenkou ale odpůrci pře-
ložky nesouhlasí.

samotný výsledek referenda si místní politici 
netroufají odhadovat. Doufají, že referendum 
skutečně rozhodne. A pokud nerozhodne? spory 
budou pokračovat.
 Karel Dvořák

Pozn. Text na těchto čtyřech stranách je dílem 
výhradně autorovým. Příprava přílohy Exit Extra 
uvnitř čísla proběhla zcela mimo práci redakce, 
jedná se o vyjádření vydavatele.

Článek byl vypracován na základě mnoha roz-
hovorů, které se uskutečnily během posledních tří 
měsíců. K tématu existuje řada zajímavých inter-
netových zdrojů. Internetový rozcestník, který vám 
je pomůže dohledat, naleznete na
www.kdvorak.wz.cz/referendum

Pro a proti
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Den s deníkem
V pondělí 16. dubna se na Masarykově náměstí usku-
tečnil Den s deníkem. Na základě odpovědí občanů 
na anketní otázky položené redaktorkou Deníku 
Vysočina v předešlých dnech na téma „co považujete 
za největší problém vašeho města?“ se uskutečnil roz-
hovor s naším starostou Mgr. Báňou. starosta se vyjá-
dřil k následujícím otázkám: Řešení dopravní situ-
ace:  Pokud se nepostaví přeložka, dlouhé roky nedo-
staneme od ŘSD žádné investice. Bazén:  Ve Žďáře 
nad Sázavou radnice doplácí ročně na provoz bazénu 
3 miliony korun a to si Bíteš nemůže dovolit. (jakpak to 
asi vypadá v Nové Vsi, kam naši senioři jezdí  v neděli 
plavat?) Supermarket: Kvůli požadavkům develo-
perů, kteří marketové řetězce zastupují, a přemrště-
ným požadavkům vlastníků pozemků na odkupní 
cenu to pravděpodobně neklapne. (co takhle doplatit 
rozdíl ceny za pozemky z městského rozpočtu a využít 
parkovací plochu u marketu jako odstavné parkoviště 
na dobu rekonstrukce náměstí nebo na dobu hodů či 
oslav 600 let.) Hokej a II. liga: starosta osobně II. ligu 
podporovat nebude. své důvody jmenoval. Informace 
o referendu: V květnovém zpravodaji se objeví roz-
sáhlé informace od města i nového Občanského sdru-
žení za zdravé město bez kamionů. O informativní 
schůzce s občany, kterou starosta slibuje již minimálně 
od podzimu, nepadlo ovšem ani slovo. Nezbývá, než 
se zeptat: Co vlastně vedení města pro své občany 
chce opravdu udělat?! /Hana Pöcklová

Ne referendu
Myslím, že by se v nedávné minulosti Velké Bíteše 
našlo jen málo témat, která by dokázala rozdělit 
místní veřejnost tak zásadním způsobem, jako vybu-
dování přeložky v ulici Kpt. jaroše. již delší dobu zde 
sice nebydlím, ale přesto bych si dovolil poukázat na 
některé okolnosti, které mě v této záležitosti napa-
dají. 
jistě není možné přehlížet, že stav ulice Kpt. jaroše 
přímo volá po nějakém dopravním řešení. Na druhé 
straně je však zřejmé, že další části obce ze zmíněné 
přeložky nijak profitovat nebudou. Proč má tato vari-
anta takovou podporu vedení města, když neřeší to, 
po čem občané dlouhá léta volají – celkovou kon-
cepci dopravní situace ve městě. Velkorysost finanční 
nabídky ze strany řsD vzbuzuje také jisté pochyb-
nosti. Myslím, že zadarmo dnes nikdo nikomu nic 
neudělá a investiční záměr si tedy lze vysvětlit jako 
určitý druh alibismu.
V druhé řadě mám za to, že si ani vedení města 
nemyslí, že přeložka dopravní situaci ve městě vyřeší. 
jak se tedy může někdo domnívat, že se majitelé 
dotčených pozemků těchto pozemků vzdají, aby vyho-
věli zájmům části obyvatel obce? A jak může někoho 
vůbec napadnout myšlenka o vyvlastnění? 

Podle mého názoru je referendum v této věci napro-
sto zbytečné. celý projekt je špatný, neprospívá smíru 
ve městě a nabízí falešné naděje. Na druhou stranu je 
snad přece jen k něčemu dobrý: Možná zbaví některé 
občany iluzí, které doposud chovají vůči politické 
reprezentaci města. /MUDr. Tomáš Lajkep 

To je v pořádku
redakce Zpravodaje odpověděla na kritiku v Exitu 162 
a Exitu Extra na svých stránkách, ale mám zato, že by 
bylo vhodné ozvat se i na   „konkurenčních“ stránkách.
Ušlo nám totiž, že Exit 162 má od ledna 2007 „brat-
říčka“. jmenuje se Exit Extra, bydlí na prostředních 
dvoustranách Exitu pod vlastní redakcí. Na kvalitním 
papíře nabízí neobvyklé  fotografie Velké Bíteše  a ještě 
něco navíc – kriticky upozorňuje na problémy a situ-
ace, které se mu v Bíteši nelíbí a chce, aby se nelíbily ani 
občanům, takže tak trochu „čeří vody“ dění ve městě.
Faktem je, že proto Exit 162 v posledních měsí-
cích získal zájem redaktorů Zpravodaje a naopak, že 
si Zpravodaj čtou v redakci Exitu. To je v pořádku. 
Doufejme jen, že to nejsou a nebudou jediní čtenáři 
bítešských periodik. To by už v pořádku nebylo. 
 /Zora Krupičková

Kde se má chudák Bítešák 
dozvědět o referendu?
referendum o přeložce – takhle ostré a složité téma 
jsme tu ještě neměli. rozhodovat máme my, voliči... 
jenže na základě čeho?
Dnes, 25. dubna, tj. přesně měsíc před hlasováním, 
mám ze strany města o vyhlášení referenda k dis-
pozici tyto oficiální zdroje: dvě kraťoučké zmínky ve 
Zpravodaji v březnovém a dubnovém čísle, úřední 
desku na náměstí a kopii téhož kdesi hluboko na 
webových stránkách města. Kdybych se o dění v 
Bíteši aktivně nezajímal, ani bych nejspíš nevěděl, že 
se nějaké referendum koná, natož kudy má ta sporná 
přeložka vést. V primárním komunikačním kanálu 
mezi radnicí a občany – Zpravodaji – jsem dosud 
nenalezl jedinou mapku nebo detailnější informaci. 
Město chce údajně informace o přeložce koncentrovat 
do květnového vydání. Není to však pozdě?
Dle mého názoru je pro Bíteš v principu dobře, že se 
rozhodla dodávat do všech domácností Zpravodaj 
zdarma. jenže pak si řeknu, k čemu to vůbec je, když 
se lidé o referendu dozví v podstatě na poslední chvíli. 
jakožto zodpovědný občan Velké Bíteše si přeji mít 
dostatek času, abych mohl takhle složitou otázku pro-
myslet, prodiskutovat a získat dostatek informací. 
jinak jsme si mohli namísto referenda hodit korunou.

/ Karel Dvořák
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Nebyl to apríl!
Bítešští rybáři v neděli 
1. dubna vylovili Cihelňák

Když za ranního svítání zvedli 
bítešští rybáři síť na rybníce u 
cihelny, mohla zavládnout spo-
kojenost. rybí obsádka byla v 
dobré kondici i přes nepříznivou 
zimu, teplé počasí a vyšší prů-
toky vody přes komorové ryb-
níky. A tak se mohli kapři, amuři, 
tolstolobici, sumci i candáti po 
krátkém pobytu v kádích vy-
dat na cestu do nového domova. 
Část obsádky byla vysazena do 
sportovních rybníků skříňka a 
Koupelna, ti menší putovali jako 
násada do chovných rybníků. 
Návštěvníci výlovu si mohli kou-
pit na prodejním stánku na hrázi 
nejen kapry,  ale třeba i víc než 
metrové sumce.  /OH

Pepo Polášku, 
žvýkáte?

Redakce Exitu 162 při-
nesla v minulém čísle v 
rubrice Ohlédnutí nahléd-
nutí krátkou informaci, že 
připravuje rozhovor s br-
něnským hercem Pepou 
Poláškem, který by se měl 
zanedlouho v Bíteši obje-
vit (snad i společně s Pe-
trem Čtvrtníčkem). 

Po uveřejnění jeho fotografie bez 
podpisu na titulní straně dub-
nového Exitu jsme čekali, zda 
někdo z čtenářů pozná, o koho 
jde. Nikdo se nám neozval, a 
tak nám nezbylo nic jiného než 
potrestat editora Filipa Housku, 
který může za to, že jméno se 
na titulní straně aprílového čísla 
neobjevilo.

Připravujete další „žvýkací“ 
reklamu? 
Jestliže říkám ano, tak to nikomu 
neříkejte, protože to nikomu 
nesmím říkat, takže říkám, že ne. 
(smích)
Dal  vám Petr Čtvrtníček při 
natáčení prostor k improvi-
zaci? Mohl jste do režírování 
zasahovat? A je vám improvi-
zace blízká? 
Jasně! Jasně! Jasně!
Setkáváte se na jevišti nebo ve 
filmu se svými bývalými spolu-
žáky  z JAMU? ...a rád?
Mým kolegou na JAMU byl Lišák 
(Pavel Liška, pozn. redakce), kole-
gou v Ha-Di byl Lišák a teď Na 
zábradlí  zase... Lišák. Lišáka 
mám všude, on má Poláška 
všude... ale jsem tomu rád, neb 
je to kamarád. Zkrátka, kdyby 
umřel, brečel bych.
Kde Vás Bítešáci mohou vidět? 
Všude možně: tramvaj, metro, 
hospoda, ale někdy i Divadlo Na 
zábradlí, Hadivadlo…
Máte nějakou oblíbenou roli? 
Tak v divadle jsou to v poslední 
době role Filipa Můstka ve hře 
Ředitelé nebo Huberta Perny ve 
hře Smrt Huberta Perny. A taky 
Komediograf, ten vřele doporučuji. 
Děkujeme za rozhovor a těšíme 
se na vaši návštěvu. /redakce

Dva autobusy 
zpěváků 
pro Bíteš

Týden před Velikonocemi 
proběhl v bítešském (a 
následně i v tasovském) 
kostele jedinečný koncert 
souboru Musica Animata z 
Třebíče, který k nám zaví-
tal po čtyřech letech opět 
s dílem G. F. Händela. 

Tentokrát bylo na repertoáru 
Händelovo slavné zhudebnění 

TAMHLE JE SUMEC! Rybáři byli s výlovem spokojeni.



110. žalmu – Dixit Dominus. 
A  troufnu si říct, že tak krásně 
zazpívaný žalm náš starobylý 
kostel mockrát neslyšel (pokud 
vůbec někdy). Hudba s hlubo-
kým duchovním obsahem, 
hudba kvalitní a kvalitně pro-
vedená,  hudba navzájem spo-
jující lidi různých povah, s růz-
ným pohledem na svět, hudba 
jako nezasloužený dar, hudba 
jako poděkování jejímu Dárci. To 
je krédo třebíčského hudebního 
souboru, kterému svým vystou-
pením u nás nezůstal nic dlužen. 
je jen škoda, že síly mohutného 
souboru byly se silami publika 
v podstatě vyrovnané. Ovšem ti, 
kdo přišli, rozhodně nelitovali a 
odcházeli obohaceni o zážitek 
radosti z hudby.  / LK

Honzův návrat
Vyhlášená soutěž o logo 
k oslavám 600 let Velké 
Bíteše už má vítěze - Jana 
Chmelíčka. Příští rok se 
s jeho návrhem budeme 
každodenně setkávat.

Dlouho v 
Bíteši nebyd-
líš, lze tě ještě 
považovat za 
Bítešáka? 
Určitě. Jsem 
B í t e š á k e m 
tělem i duší 
a myslím to 
vážně.
Pro ty, co 
tě neznají - 
kde pracu-

ješ, co děláš, na čem pracuješ, 
co tě baví, kde žiješ, proč tam 
žiješ...

Momentálně se vyskytuji v 
Kolíně, kde s přítelkyní trávíme 
pracovní dny, ale o víkendech se 
vracíme zpět na Moravu. Pracuji 
jako tzv. freelancer, čili externí 
grafik různých firem, převážně 
se jedná o tvorbu webové grafiky 
a vizuálních stylů. Co mě baví? 
To by bylo na delší povídání... 
zkrátka můj život mě baví :-).
Tvůj návrh loga  zvítězil. Co to 
pro tebe znamená?
Ohromnou radost, takový pří-
jemný pocit u mého bíteš-
ského srdíčka. Nejvíc mě těší ty 
ohlasy.
Ale stejně mě napadá: nenajde 
se návrh ten, který by se zavdě-
čil lidem všem...
Je pravda, že jsem měl i takové 
ty univerzálnější fádní návrhy, 
které by asi více oslovily starší 
občany, ale vsadil jsem na 
nápaditější a veselejší verzi. A 
nelituji toho, zatím jsou ohlasy 
vesměs kladné, i od těch star-
ších.  
Objevíš se v Bíteši během 
oslav? 
Určitě, oslav bych se účastnit 
chtěl, jak mi to jen čas dovolí. 

Myslím, že si vyberu spoustu 
akcí, kam se s Marťou podí-
váme. Slyšel jsem něco o come-
backu Pozdních příchodů, tak 
to si rozhodně ujít nenechám. 
(smích)
Děkuji za rozhovor a Pozdní 
příchod si ani já ujít nene-
chám.     /MD

10
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Mimořádný koncert
15. května v 19 hodin nádvoří 

nebo sál ZUŠ

Moudrost Karla IV. 
i tajnosti jeho života

VIVAT CAROLUS
QUARTUS

Alfréd strejček a Štěpán rak

Deset let Půlkruhu

Poslední řádný koncert 10. sezóny BHP 3. dubna byl ohlédnutím 
na úplný začátek. stejné uspořádání sálu, stejní účinkující, ba i mezi 
posluchači bychom našli hodně stejných tváří jako na prvním kon-
certu první sezóny v roce 1997. Brno Brass Band pod vedením 
Evžena Zámečníka  tentokrát přišel se zcela odlišným programem, 
setkal se však se stejně nadšeným přijetím  jako poprvé. 
Kdo by také neocenil třeba Mozartův Turecký pochod se sólovou 
tubou či janáčkovy písně v žesťovém obsazení. 
Koncert byl festivalem radosti z muziky – na straně účinkujících i 
posluchačů. 
Po koncertu nám pan Zámečník slíbil, že Brno Brass Band zahraje i 
na konci padesáté sezóny. /OH

VŠICHNI BYLI SPOKOJENI. Brno Brass Band i posluchači.  FOTO: OH

JAN CHMELÍČEK. 
Autor vítězného 
návrhu loga na 
příští rok.

HÄNDEL JE VĚČNÝ. Musica Animata 
jej interpretovala výborně.  FOTO: OH
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program kina
Pátek 4. května v 18.00
Past na žraloka (The reef)
Když kořist vrací úder! Dokáže uchránit svou lásku před 
hodně zubatým nápadníkem? Animovaná pohádka 
v českém znění.
 
Neděle 6. května v 19.30
Rande měsíce (Employee of the Month)
Má svou úchylku: na rande chodí jen se zaměstnancem 
měsíce! jessica simpson v hlavní roli americké komedi.

Pátek 11. května v 19.30
Rock podvraťáků
Černá komedie Karla janáka o muzice, penězích a gang-
sterech – amatérech. V hlavních rolích Vojtěch Kotek a 
jiří Mádl.
 
Neděle 13. května v 19.30
Hannibal - zrození (Hannibal - rising)
Vstupte do temné mysli Hannibala Lectera! Není jen 
obyčejným klukem – on je mladý Hannibal Lecter.
 
Pátek 18. května v 19.30
Pat Garrett a Billy Kid (Patt Garrett & Billy the Kid)
Drsně lyrická, časem nedotknutelná podívaná o krachu 
jednoho přátelství a soumraku celého jednoho světa. 

Neděle 20. května v 19.30
Královna (The Queen)
Příběh, který zasáhl celý svět. Příběh, který nebyl nikdy 
vyprávěn… snímek získal Oscara 2007 a cenu na MFF 
v cannes 2006.

Pátek 25. května v 19.30
Kvaska
Když se dají dohromady ty správné ingredience a nechají 
se uležet, vznikne Kvaska. Hudební romance Daniela a 
Mirjam Landových.

Neděle 27. května v 19.30
Mechanický pomeranč (A clockwork Orange)
sex, rvačky, krádeže, zpívání, násilí. Šokující futuristická 
vize budoucnosti režiséra stanleyho Kubricka. 

Pátek 1. června v 19.30
Most do země Terabithia (Bridge to Terabi-
thia)
Zavřete oči a vstupte do světa fantazie. Nové fantasy od 
tvůrců Pána prsten.

recenze
Pat Garret a Billy Kid
Tahle země stárne a já chci zestárnout s ní, říká Pat Garrett bý-
valému kumpánovi a záhy nato soupeři z protější strany zákona 
Billymu Kidovi. Zdůvodňuje tak rozhodnutí, jež mu dopomoh-
lo k šerifské hvězdě a zároveň ho přinutilo k nenáviděné a ne-
chtěné misi - dopadnout Kida a předat jej spravedlnosti. sam 
Peckinpah, legendární tvůrce zádumčivých krváků, popisuje 
bez romantických příkras atmosféru uvadajícího Divokého zá-
padu. Vypráví brutální i lyrický příběh o přátelství, svobodě a 
konci jedné éry, jehož hrdinové (james coburn, Kris Kristof-
ferson a překvapivě i Bob Dylan) zabíjejí i umírají se zasněným 
pohledem a posmutnělým úsměvem na tváři. Pokud jste nikdy 
neslyšeli jméno režiséra sama Peckinpaha a chcete vědět, od-
kud čerpali inspiraci takoví režiséři jako john Woo, Quentin 
Tarantino nebo Martin scorsese, rozhodně si tento snímek za-
řazený do Projektu 100 nenechte ujít.

Režie: Sam Peckinpah
Hrají: James Coburn, Kris Kristofferson, Richard 
Jaeckel, Bob Dylan
UsA 1973, 122 minut

Mechanický pomeranč
Kubrickova adaptace Burgessovy knihy nezůstala předloze nic 
dlužna a ústřední myšlenku, polemiku o relativitě dobra a zla, 
ukazuje v barvách náležitě temných. cynický Alex (Malcolm 
McDowell), jehož koníčky jsou násilí, sex a Beethoven, vtáh-
ne diváka do bizarního zbyrokratizovaného světa blízké bu-
doucnosti, který je plný sobectví a pokrytectví. Brutální násilí 
hlavních hrdinů, zvýrazněné banální každodenností může ze 
začátku diváka šokovat, případně odradit od dalšího sledová-
ní. Ale sotva se děj přesune do nápravního zařízení, začne být 
mnohem více komplikovanější. Zdánlivě bezúčelné násilí na za-
čátku přechází v příběh, který nutí diváka přemýšlet. řadu scén 
vizuálně, dějově i hudebně strhujícího filmu nevymaže z paměti 
ani důkladná lobotomie.
stanley Kubrick ve své futuristické vizi doslova šokuje nepři-
praveného diváka a donutí ho zapřemýšlet nad morálkou hlav-
ního hrdiny i svojí vlastní. stanley Kubrick se o svém filmu vy-
jádřil slovy: „Hlavní myšlenka snímku má co dělat s otázkou 
svobodné vůle. Ztrácíme svou lidskost neustálou konfrontací, 
přinuceni k výběru mezi dobrem a zlem? stáváme se „mecha-
nickými pomeranči“?

Režie: Stanley Kubrick 
Hrají: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Warren 
Clark
Velká Británie 1970, 137 minut
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V dubnu měli lidé z  Bíteše a 
okolí mnoho příležitostí k růz-
ným aktivitám, na jejichž orga-
nizaci se podílela farnost a také 
Kolpingova rodina. Ta na začátku 
dubna uspořádala zájezd do 
Žďáru nad sázavou na monu-
mentálně sehrané pašije v po-
dání žďárských farníků. Pašije 
aneb hru „co se stalo s ježí-
šem“ sehrálo 240 lidí pod širým 
nebem, což dotvářelo velmi pěk-
nou atmosféru. Bítešská schola 
potěšila zpěvem seniory v do-
mově důchodců a v kostele 
zazněl koncert písničkáře slávka 
Klecandra. Předposlední dub-
novou neděli Kolpingova rodina 
uspořádala tradiční Kuličkiádu 
pro děti. 

Zvlášť pěkný den prožilo 54 far-
níků, kteří se předposlední dub-
novou sobotu společně vydali na 
pouť na svatý Hostýn, spojenou 
s návštěvou arboreta a ZOO. Po 
příjezdu na Hostýn se účastníci 
mohli potěšit pěknou podíva-
nou z hostýnské rozhledny, při-
tom část skupiny rozjímala u kří-
žové cesty. Vrcholem celé poutě 
bylo slavení společné mše svaté, 
která se konala v poutní bazi-
lice Nanebevzetí Panny Marie. 
Z návštěvy ZOO na svatém 
kopečku u Olomouce měly radost 
především děti. Těm byl zpest-
řen program několika soutěžními 
úkoly, které bravurně zvládly. 
Pěkné počasí, zpěvná nálada a 
příjemná atmosféra zajisté napl-
nila zúčastněné radostí a spoko-
jeností.  / jitka Mašková

Tomáš Lajkep 
naplnil farní sál

Druhý dubnový pátek se na 
bítešské faře sešlo asi 50 poslu-
chačů, aby si vyslechli přednášku 
MUDr. Tomáše Lajkepa, PhD. 
s názvem „Aktuálně k eutanázii“. 
V dnešní době je to velmi diskuto-

vané téma, které se netýká pouze 
politiků a zdravotníků, ale může 
si najít každého z nás. Tomáš 
Lajkep ve své přednášce upo-
zornil, že eutanázií není odpo-
jení z přístrojů pacienta, který už 
nemá žádnou naději na zlepšení 
zdravotního stavu a připojení na 
přístroje pouze prodlužuje jeho 
utrpení.

O tom, že eutanázie je v Ho-
landsku masivně zneužívána a o 
možnostech hospicové péče, o 
které Tomáš Lajkep také hovo-
řil, se můžete dočíst na farních 
stránkách www.velkabites.far-
nost.cz.   / Ludmila Fatěnová

Kraslice a ozdoby
V sobotu 31. 3. 2007 se na faře 
uskutečnilo velikonoční výt-
varné odpoledne pro děti. Děti 
si měly možnost vytvořit spou-
stu velikonočních ozdob, kterými 
si mohou zkrášlit své pokoje. 
Malovali jsme nejen kraslice, ale 
vyráběli jsme i spoustu dalších 
věcí. Hodně úsilí stálo vystřihnout 
z barevné lepenky krásný 
řetězec velikonočních motivů. A 
nechybělo i něco méně tradičního: 
Zkusili jsme si vyrobit vajíčka 
ze samoschnoucí hlíny. Musím 
uznat, že se to dětem velmi dařilo. 
Nakonec jsme si vyrobili vlastní 
přáníčka z přírodní lepenky 
s přáním krásných Velikonoc. 

/ Lenka rousová

Expedice 
Šmelcovna
V sobotu 5. května se uskuteční 
pěší výlet pro děti od 5. třídy 
a středoškoláky. Půjdeme po 
potoce na Šmelcovnu, cestou si 
zahrajeme hry, opečeme si buřty a 
zažijeme spoustu dobrodružství. 
Odchod je v 8.00 od kostela, 
návrat v 17.30 autobusem na 
náměstí.  / Karel Dvořák

Duben: tolik akcí farnost nepamatuje

ZVEME VÁS

Čarodějnice na bítešské 
farní zahradě
Bohaté občerstvení, dobrá 
hudba a zábava. 
30.4. v 18 hodin

První sv. přijímání v Březí
13.5. v 9.30 v kostele

Slavnost Nanebevstoupení 
Páně
Čt 17.5., mše sv. 
v 8 a 19 hodin

Pouť v Borovníku 
27.5., mše sv. v 9.30 hodin.

Farní odpoledne 
27.5. ve 14.30 hodin na farní 
zahradě, hosté: Zdeněk 
Fučík a jiří Šlégr

Slavnost Seslání Ducha 
svatého
Ne 27.5., mše sv. 
v 8 a 11 hodin

Májové mariánské 
bohoslužby
Každý všední den po večerní 
bohoslužbě, v neděli v 19.00

FARNÍ TÁBORY
• Mladší děti (3.-5. třída): 
20.-28. července, stařeč 
u Třebíče, cena 1000 Kč, 
vedoucí jana rousová
• Starší děti (6.-9. třída): 
15.-26. července, Dědice 
u Vyškova, cena 1 600 Kč, 
vedoucí jiří Kratochvíla 
• Všechny děti: 24.-31. 
srpna, Březí, cena 800 Kč, 
vedoucí jitka Mašková

Přihlášky jsou k dispozici 
v kostele a na internetu: 
www.velkabites.farnost.cz
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V Krokočíně 
vytáhli 
peněženky
23. dubna byly zahájeny 
práce na rekonstrukci stře-
chy a oplechování věžičky na 
místní zvonici. Obecní zastu-
pitelstvo vypsalo poptáv-
kové řízení mezi pěti  firma-
mi. Nejlépe se umístila firma 
stolařství-tesařství Doležal 
z Kralic.  Krokočín je malá 
obec nejen svojí rozlohou a 
počtem obyvatel, ale i velikostí 
svého rozpočtu. A protože 
zároveň s opravou zvoničky 
dokončuje i stavbu nového 
obecního úřadu, rozhodlo se 
vedení obce vyhlásit veřejnou 
sbírku pod názvem „Občané 
Krokočína sobě“ mezi oby-
vateli obce, podnikateli a cha-
lupáři. 
sbírka se setkala s kladnou 
odezvou a krokočínští tak 
prokázali, že jim záleží na 
díle, které v minulosti zbudo-

vali jejich předkové. Veřejnou 
sbírkou bylo získáno celkem 
70 050 Kč, z toho občané při-
spěli 43 900 Kč, podnikatelé 
23 500 Kč a chalupáři 2 650 
Kč. Všem, kteří přispěli, vyjá-
dřilo obecní zastupitelstvo  
poděkování. O postupu prací 
na rekonstrukci zvoničky a 
stavbě nové radnice budeme 
v Exitu 162 průběžně infor-
movat.  
 / stanislav Porazil

Hasiči 
v Březském 
nelení
Aby měla oslava 100. výročí 
hasičů ve Březkém slavnostní 
ráz, rozhodli se místní opra-
vit hasičské skladiště.  Oprava 
je zaměřena na výměnu oken 
a dveří, do klubové míst-
nosti, která prochází celko-
vou opravou (strop, podlahy, 

omítky)  bude nainstalováno 
plynové topení. 
V závěrečné fázi pak bude 
provedena oprava vnější 
fasády, včetně oplechování 
střešního výklenku, ve kte-
rém se nachází již 94 roků 
socha sv. Floriana, patrona 
hasičů.  celkové náklady 
uhradí obec a jsou předběžně 
vyčísleny na 130 000 Kč. 
Připomínáme, že oslava 
stého výročí trvání hasičů ve 
Březském proběhne v neděli 
6. května 2007 (v 9 hodin 
mše svatá se svěcením pra-
poru, kterou složí strahovský 
opat Michael Pojezdný, ve 13 
hodin hasičské cvičení s udě-
lením medailí). 

/ Bohumil Káňa

Jaseničtí 
budou putovat
Po vzoru televizního pořadu 
„Zpět k pramenům“ uspořá-
dali v loňském roce hasiči z ja-
senice ve spolupráci s obcí 
turistický poznávací výlet se 
stejným názvem s podtitul-
kem „Po pramenech jasinky 
2006“. 
A protože se akce vydařila (jak 
jste si ostatně v Exitu mohli 
přečíst), chtějí pořadatelé 
letos navázat jejím pokračo-
váním. Tentokrát organizují 
turistický poznávací výlet po 
toku jasinky, který se usku-
teční 12. května. Plánovaná 
trasa má délku 26 km a její 
průběh je vytýčen následují-
cími body: v 8 hodin ráno sraz 
účastníků na návsi v jasenici 
u kaple, podél jasinky dorazí 
účastníci do Ocmanic, dál pak 
po toku Oslavy přes Náměšť 
až na tábor „jiskra“ (kde na 
všechny čeká opékání). A jestli 
to všechno zvládnou a podaří 
se jim vrátit se do jasenice, 
bude na ně čekat zasloužené 
velké občerstvení a posezení 
s kytarou.

Fotbalový boj v Ořechově

V neděli 8. dubna se konal na novém víceúčelovém hřišti v 
Ořechově oblastní turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnilo 
osm mužstev (tři z Ořechova a ronova, dále mužstva ze Lhotek, 
Osové, Kadolce, Horní Libochové a Dobré Vody).
Vítězem se stal tým z Horní Libochové, na 2., 3. a 4. místě se 
umístili zástupci Ořechova a ronova. Pro všechny účastníky 
a diváky bylo připraveno bohaté občerstvení. Věříme, že tímto 
1. ročníkem byla zahájena další pěkná tradice a příští rok opět 
nashledanou.  / Petra slámová
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Pro zajištění občerstvení 
žádáme zájemce o nezávazné 
přihlášení alespoň týden 
předem. (Antonín smaha, 
606 115 152, radek Gruber 
602 529 206). 

/ radek Gruber

Včelaři slavili
V čikovském kulturním domě 
se 15. dubna konala výroční 
schůze Základní organizace 
Českého svazu včelařů Náměšť 
nad Oslavou. schůze byla o to 
slavnostnější, že se konala u 
příležitosti 140. výročí založení 
včelařského spolku. 

/ Ivan Ležovič

Čikovští hasiči 
se činí
sbor dobrovolných hasičů 
v Čikově uklidil před velikono-

cemi za pomoci občanů silnice 
v obci po posypových materiá-
lech a v obecních lesích zasá-
zel 1500 borovic a 150 smrků. 
V tomto měsíci chtějí hasiči 
ještě vybudovat v blízkosti fot-
balového  hřiště asfaltovou 
základnu pro účely soutěžního 
požárního sportu a okrskových 
cvičení.  / Ivan Ležovič

Jinošovské 
studánky 
Už od roku 1979 se koná kaž-
doročně v květnu putování 
jinošovským okolím s ná-
zvem jinošovské studánky. 
Letos bude začátek putování 
19. května v jinošově na návsi 
od 8 do 10 hodin,  ukončení 
pak u rybníka Bělizna. Nebude 
chybět opékání špekáčků, 
občerstvení či slosování vstu-
penek v tombole.   / LK

Zlaté kolo 
Vysočiny
Příznivci cyklistiky jsou 
zváni na letošní 6. roč-
ník Zlatého kola Vysočiny. 
Závod se uskuteční v so-
botu 16. června. Postupně 
odstartují závodníci na 200 
km v 7 hodin ráno, pak v 10 
hodin závodníci na 100 km 
a v 10.30 hodin se rozjedou 
účastníci nejkratší trasy na 
50 km dlouhé trati. Hostem 
letošního závodu bude pan 
josef Zimovčák, mistr světa 
na velkém kole zvaném kos-
titřas, který závod na něm 
absolvuje. Podrobnější infor-
mace získáte na webových 
stránkách závodu 
zlatekolo.webpark.cz. 

/ Karel Dvořák

Čikov: 
V kulturním domě byla dokončena rekonstrukce 
spodních prostor (pekla). Ať slouží!

Domašov: 
V neděli 13. května se v pensionu pana Němce 
uskuteční tradiční oslava svátku matek. se 
svým pásmem vystoupí děti z místní mateřské 
i základní školy.

Heřmanov: 
Poslední dubnovou neděli se uskutečnil VII. 
ročník  soutěže hasičských družstev o putovní 
pohár „Heřmanovská savice“. Přítomným k 
poslechu hrála Hudba Heřmanov.

jasenice: 
Obec chce u autobusové zastávky vybudovat 
novou čekárnu. O dotaci žádá Program obnovy 
venkova. 

jinošov: 
Obec žádá z Programu obnovy venkova finanční 
prostředky na zbudování sociálního zázemí 

u místního hřiště. již dnes je jisté, že obdrží 
částku přesahující 104 000 Kč. 

Milešín: 
Poslední sobotu v dubnu proběhl tradiční úklid 
obce. Budou se další obce inspirovat?

ruda:
cestovatelské vyprávění s Ing. chládkem o pu-
tování po Himalájích vzbudilo velký zájem a 
velký sál kuturního domu byl plně obsazen.
20. května odpoledne se bude konat na místním 
hřišti okrskové kolo soutěže sbor dobrovolných 
hasičů v požárním útoku. 

Tasov: 
připravuje se oprava bytovky na konci obce ve 
směru na Budišov.

Vlkov: 
Bylo zahájeno stavební řízení týkající se rekon-
strukce silnice vedoucí přes obec. 10. května 
proběhne na místní radnici jednání účastníků 
řízení.

Krátce z obcí
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FC Spartak Velká Bíteš 
Fotbalové jaro 
zahájeno
Už čtyři zápasy mají za sebou 
v jarní části sezóny naši fotba-
listé. Pod vedením nového tre-
néra Františka Němce a jeho asi-
stenta Františka Klusáka bojují 
o záchranu v Krajském přeboru. 
Výchozí pozice našich není 
vůbec jednoduchá, protože na 
podzim tým vybojoval pouhých 
9 bodů a krčil se na předposled-
ním, 13.místě tabulky. Navíc roz-
losování soutěže našim v prvních 
dvou jarních kolech přisoudilo 
soupeře, kteří usilují o postup do 
divize (Havlíčkův Brod, Bystřice 
nad Pernštejnem).  Už v těchto 
zápasech se ale ukázalo, že náš 
posílený tým má určitě na to 
předvádět lepší výkony než na 
podzim. A že záchrana v sou-
těži nemusí být rozhodně nere-
álným cílem, potvrdil přede-
vším domácí zápas s Pelhřimo-
vem, ve kterém naši excelovali 
a porazili Pelhřimov vysoko 5:1. 
Přesto cesta za splněním tohoto 
cíle bude ještě dlouhá a pořádně 
trnitá. Hodně může nazna-
čit již nejbližší program. Náš 
tým totiž během prvního květ-
nového týdne čekají hned tři 
zápasy (v Humpolci, v Třebíči 
– s Borovinou a doma s Mo-
ravskými Budějovicemi).  
Nechejme se tedy překvapit, 
jaké výsledky další část soutěže 
přinese a zdali se naši konečně 
odpoutají od předposledního 
místa tabulky.

Výsledky našich 
v jarní části sezóny:

Havlíčkův Brod – Velká Bíteš 
1:1 (0:0), branka našich: Dvořák j.
Velká Bíteš – Bystřice nad 
Pernštejnem 1:3 (1:1), branka 
našich: Dvořák T.
SFK Vrchovina – Velká Bíteš 
1:1 (1:0), branka našich: Buchta

Velká Bíteš – Pelhřimov 5:1 
(2:0), branky našich: Hammer 4, 
Buchta

BFL
Protože je jaro a znovu se roz-
bíhají všechny fotbalové sou-
těže, ani Bítešská fotbalová liga 
nemůže zůstat pozadu. A proto 
je od poloviny dubna na písko-
vém hřišti Fc spartak Velká Bíteš 
možné vídat pravidelně každé 
úterý a čtvrtek v akci všech devět 
týmů, které tuto soutěž hrají.  
Už první jarní kola naznačila, že 
zimní přestávka měla na výkon-
nost některých týmů podstatný 
vliv. Především jeden ze spo-
lufavoritů soutěže, Fc jasenice, 
nechal dvěma vítěznými zápasy 
v řadě zapomenout na podzimní 
nevyrovnané výkony a dal jasně 
najevo, že se ještě chce porvat o 
postup do play-off.
Právě vyřazovací část (play-
off) bude na přelomu května a 
června tradičním vyvrcholením 
celé soutěže. A protože kromě 
suverénního postavení mužstva 
salajky jsou v tabulce bodové roz-
díly mezi ostatními týmy mini-
mální, nelze zatím vůbec odhad-
nout, kdo se druhé části soutěže 
vlastně zúčastní. Moudřejší tedy 
budeme až ve čtvrtek 24.5.2007, 
kdy základní část BFL končí. 

TJ Spartak Velká Bíteš
Velikonoční  
turnaj ve 
stolním tenise
 
Dne 7. 4. 2007 se v hale Tj 
spartak uskutečnil již 10.ročník 
tradičního Velikonočního tur-
naje ve stolním tenise. Tradiční 
byl i hrací systém turnaje, kdy 
svoji vlastní soutěž měli registro-
vaní a aktivně hrající hráči, dru-
hou pak tvořili hráči neregistro-
vaní. stejným systémem se hrál 

také souběžně probíhající turnaj 
ve čtyřhrách. Turnaje se celkově 
zúčastnilo 26 hráčů. 

TJ Spartak Velká Bíteš  
JUDO
Naši mladí judisté se ani 
v dalším soutěžním období 
rozhodně neztratili a na tur-
najích, kterých se zúčastnili od 
konce února do poloviny dubna 
si opět připsali celou řadu velmi 
pěkných úspěchů. Podrobnosti 
přineseme v příštím čísle.

FC Spartak Velká Bíteš
Fotbalový dorost 
zazářil ve Francii
V průběhu velikonočních svátků 
se dorostenecký tým našeho 
fotbalového oddílu zúčastnil 
39. ročníku „Mezinárodního 
turnaje MArcELA BUNsE“ 
ve francouzském městě Dechy.  
Turnaj byl určen pro hráče 
ve věku 15-17 let a zúčastnilo 
se ho celkem 12 mužstev 
z Francie, Německa a Čr. 
Naši se probojovali až do finále 
a v něm utkali s německým 
týmem sG suderwich. I přes 
převahu našich se utkání v nor-
mální hrací době skončilo 1:1 
a o vítězi turnaje tak musely 
rozhodnout penalty. V nich 
měl bohužel pevnější nervy 
soupeř a po výsledku 4:2 se stal 
konečným vítězem turnaje. Na 
náš tým tak zbyla „pouze“ druhá 
příčka. I ta je ale samozřejmě 
přes pochopitelné prvotní 
pozápasové zklamání napro-
sto fantastickým úspěchem 
našeho fotbalového klubu.  
celkově úspěšnou zahraniční 
misi našich navíc ještě pod-
trhla celodenní návštěva Paříže, 
odkud si všichni zúčastnění 
odnesli celou spoustu nezapo-
menutelných zážitků. 
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Rodina Lajkepových 
má v Bíteši hodně přá-
tel. Tomáš Lajkep je psy-
chiatr, jeho manželka Eva 
překladatelka. Mají tři 
děti – Ester, Kristiána a 
Dominika.  Většina z jejich 
známých ví, že Lajkepovi 
žijí už delší dobu v metro-
poli Evropské unie – v Bru-
selu. Podařilo se nám je 
zastihnout na krátké dovo-
lené doma.

Kde jste teď doma – v Bíteši 
nebo v Bruselu?

Eva: Ester, 
naše nejstarší, 
říká, že doma 
je tam, kde má 
postel. Já jsem 
doma tam, kde 
mám rodinu. 
Než za mnou 

do Bruselu přijel Tomáš a 
děti,  vůbec jsem se tam doma 
necítila.

Proč pracujete v Bruselu?
To je jednoduché – v Bíteši 
a okolí  jsem práci nemohla 
sehnat,  tak jsem se poohlédla 
dál. Vystudovala jsem němčinu 
a angličtinu,  v Bruselu jim moje 
kvalifikace vyhovovala.
V jakém kolektivu pracujete?
V českém překladatelském 
oddělení je nás 35. Překládám 
většinou z angličtiny, němčiny 
je minimum. Ani předsednictví 
Rakouska tento poměr nijak 
zvlášť neovlivnilo. Francouzštinu 
se učím, na oficiální překlady si 
ještě netroufám. 
Stýkáte se i mimopracovně?
Spíš ne. Užijeme se v zaměstnání 
dost. Vyhledávám lidi, se kterými 
máme společné zájmy. Tak vznikl 
v Bruselu český pěvecký sbor,  
zatím zpíváme v obsazení  4 
soprány, 5 altů, 2 tenory a 4 basy. 
Zpíváme většinou česky, i když 
na Vánoce jsme nacvičili i nějaké 
francouzské koledy pro „domo-
rodce“.
Jak dlouho už sbor zpívá?

Teprve rok – vlastně začínáme. 
Nacvičování je trochu složitější – 
v Belgii nefunguje systém babiček 
a dědečků, tak se často stává, že 
zpěvačka drží v jedné ruce noty a 
v druhé dítě.
Byla jsem si poslechnout 
bítešskou Scholu - deset let práce 
je na zvuku sboru hodně poznat. 
Alespoň mám pro Brusel inspi-
raci.
Ještě zpívám v jednom sboru – 
tam se mi vloni splnil můj dávný 
sen – zazpívat si v Mozartově 
Requiem.

Jaké jsou školy v Bruselu?
Ester: V Bruselu jsou tři evrop-

ské školy pro 
děti úředníků 
EU.  Já chodím 
do Ixelu, kde 
je česká třída. 
Máme čtyři 
hodiny češtiny 
týdně, ostatní 

předměty máme v angličtině. 
Čechů je tam málo – asi 25.
Můžeš porovnat českou a 
evropskou školu?
Tady na české  škole je důležité 
se učivo našprtat a odvykládat 
před tabulí. Potom je můžete 
klidně zapomenout. V Bruselu 
po nás chtějí, abychom rozuměli 
tomu, co se učíme. Pro mě to bylo 
náročnější asi tady.  Teď každé 
čtvrtletí píšeme takzvané B testy 
– z každého předmětu. Během 
roku jsou to menší A testy. A od 
pátého ročníku (odpovídá kvintě 
víceletého gymnázia – pozn. red.)  
se píší jenom jednou za pololetí 
těžké dvouhodinové písemky.
Jak sis zvykla na jinou orga-
nizaci?
Ze začátku jsem se ve škole vůbec 
nevyznala. Tam totiž nemají 
třídy žáci jako u nás, ale učitelé. 
Během pětiminutové přestávky 
jsem nestihla najít, kde se mám 

BíTEšáCI V BRUSELU

KAM NA DOVOLENOU? Laikepovi jezdí do Bíteše.
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učit příští hodinu. Navíc jsem 
se nedokázala v angličtině ani 
pořádně omluvit.
Co ti mohou závidět studenti 
třeba meziříčského gymnázia?
Určitě jazyky. Mám angličtinu 
jako druhý jazyk, učím se ještě 
francouzsky. Teď bych si chtěla 
přibrat ještě řečtinu, ale mamce 
se to moc nelíbí. Do matu-
rity můžeme mít pět jazyků.  
Známe asi líp evropskou histo-
rii, ovšem na úkor české. Stejné 
je to asi se zeměpisem. 
Fyzika a chemie je zábavnější, 
protože si všechno vyzkoušíme 
sami. Tady to předvádí většinou 
jen učitel, a ti co nechtějí, se prostě 
nic nedovědí.
A co ti naopak závidět nemu-
sejí?
Máme dlouhé vyučování – pra-
videlně devět hodin denně, ráno 
odcházím z domu o půl osmé, 
vracím se ve čtvrt na šest. Česky 
si moc nepopovídám – snad 

jenom o přestávkách. A z tě-
locviku jsem měla o dva stupně 
horší známku, protože tělocvik 
je ve francouzštině a učitelka 
mi odmítla dát lepší známku, 
dokud jí nebudu perfektně rozu-
mět. 

Vidím tady jen pár obrázků, 
věnujete se ještě malování? 
Vzpomínám na vaši zajíma-
vou výstavu v Bíteši.
Tomáš:  Malování se teď věnuji 

p o d s t a t n ě 
víc než dřív, 
mám na ně víc 
času. Ale skoro 
všechny obrazy 
jsou v Bruselu. 
Alespoň repro-
dukce si můžete 

prohlédnout ve virtuální gale-
rii amatérských výtvarníků na 
www.talent.cz.
Teď mám rozdělaný velmi zají-
mavý obraz. 

Rafael jej namaloval v roce 1516 
a věnoval francouzskému králi 
Františku I. a jeho manželce, 
která byla právě korunována. 
Obraz je velmi známý a exis-
tuje nejméně 56 jeho kopií do 
roku 1920.  Rafael byl ovšem 
nucen koncepci obrazu změnit a 
původní verzi nikdy nenamalo-
val.  Existují však jeho originální 
náčrtky, a tak jsem se rozhodl, že 
to vezmu za něj.
Rád bych se ještě zeptal na váš 
vztah k nemoci a zdraví.
Ke mně nemoc nepřišla ze dne 
na den, měl jsem čas se s ní smí-
řit. Přiznám se, že mě to k ně-
jaké hlubší sebereflexi nevedlo. 
Říkal jsem si, že je to řízení Boží 
a člověk se musí spolehnout na 
to, že Pán Bůh to s ním vždycky 
myslí dobře,  a když to člověk 
takhle vezme, tak se to snad dá 
i pochopit. Spoléhal jsem na to, 
že mi Bůh dá vnitřní klid, naději 
i perspektivu.  Nerozebíral jsem 
neustále, co bude se mnou, co 
bude s rodinou, spoléhal jsem 
na to, že Bůh má své záměry.
Nebýt vaší nemoci, možná byste 
teď nežili v Bruselu?
I to je možné. Tím, že si člověk 
vybere jednu z možností, auto-
matiky ostatní zavrhuje. Ty 
ale nemusí být horší - kdo ví, 
třeba už se ani k původní pro-
fesi nevrátím a budu malovat.
Jste uznávaným odborníkem 
na lékařskou etiku. Pracujete 
ještě v tomto oboru?
Jsem v invalidním důchodu, 
takže nepracuji. O bioe-
tiku se však stále zajímám, 
občas napíšu nějaký článek. 
V Bruselu jsou na toto téma 
stále nějaké konference, tak se 
tam snažím dostat. Víte, to 
je obor nesmírně zajímavý a 
potřebný. Etických problémů 
v medicíně je mnoho, dalo by 
se říci, že celá medicína je 
jeden velký etický problém. 
Vím to jako ten, kdo lékařskou 
péči poskytoval, i jako ten, kdo 
ji přijímal.

Děkuji za rozhovor.     /OH

RAFAEL NEBO LAJKEP? Zajeďte se podívat do Louvru!
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ZŠ a MŠ Tasov
Dnešní doba si žádá, aby se 
ve výuce objevovalo pro-
jektové vyučování. Každý, 
i ten sebemenší projekt, 
má ve škole své místo. 
Vede žáky ke spolupráci, 
k odpovědnosti, prověřuje 
komunikaci a posiluje 
sebevědomí.

chtěla bych vás seznámit 
s několika projekty, které se u 
nás uskutečnily.
Prvňáci se pod vedením paní 
učitelky Lázničkové v projektu 
Zdravá výživa dozvěděli mnoho 
užitečných rad o škodlivých 
vlivech některých potravin, 
prostírali stůl,  napodobovali 
situace v obchodě a v restauraci 
a vytvořili si i jídelní lístek. celý 
blok byl zakončen výrobou jed-
nohubek.
Pro první, druhý a třetí ročník 
připravila paní ředitelka Fučíková 
projekt pro hudební a výtvarnou 
výchovu s názvem V hudbě život 
Čechů. Děti na základě hudeb-
ního prožitku vytvářely ve sku-
pinách papírové koláže, které 
byly  zaslány do soutěže.
Zajímavého projektu paní 
učitelky Martincové Místo, kde 
žijeme se zúčastnili žáci čtvrtého 
a pátého ročníku. Poznávali 
dopravní značky a předpisy, byli 
účastníky silničního provozu. 
Projekt byl zakončen kresbou 
vlastního domu.
Žáci šesté třídy se v rámci 
matematického projektu, který 
jsem pro ně připravila, podívali 
až do starověkého Egypta. jako 
odborníci na osovou souměrnost 
pomáhali archeologům zreno-
vovat poškozené dokumenty 
– návrhy koberců, půdorysy 
pokojů... Nebyl to náš jediný 
výlet do minulosti. Šestá a sedmá 
třída, v rámci tématu umělecké 
slohy, projevila zájem o módní 
přehlídku v kostýmech z mi-
nulého století.
Ve školní družině organizuje 
jednou týdně projekt jeden 

z našich žáků. Má tak možnost 
si vyzkoušet  jaké to je být na 
druhé straně - a to je někdy 
velmi obtížné.

/Eva Komínková 
 (článek byl redakčně krácen)

ZUŠ Velká Bíteš
Taneční obor Základní 
umělecké školy ve Velké 
Bíteši má první absol-
ventky. Setkali jsme se 
s vedoucí tohoto oboru 
pí. Zdeňkou Punarovou 
a položili jsem jí během 
tanečních hodin několik 
otázek.

Jak dlouho pracujete na 
ZUŠ?
Učím tady od roku 1996, první 
dva roky souběžně s profesí 
tanečnice v ND Brno.
Kolik máte tanečnic?
Taneční obor má v letošním 
školním roce 18 žáků ve třech 
ročnících - prvním, čtvrtém a 
sedmém. K tanečnímu oboru 
patří i přípravné oddělení, kde je 
8 dětí. Studium ukončí v červnu 
pět absolventek.
Máte z nich radost?
Letos mám první absolventky a 
mám z nich velkou radost, holky 
se vydařily.
Jak probíhá výuka?
Od prvního ročníku vedu děti 
k pohybové všestrannosti. 
Základem každého tance je tanec 
klasický, proto už od malička 
děti seznamuji s jeho základy. To 
znamená všechny pozice a pózy, 
ze kterých se odvíjí další tance. 
Samozřejmě se děti učí i lidový 
a moderní tanec, pro obratnost 
musí zvládnout i některé akro-
batické prvky.
Kde všude jste vystupovali?
Dívky si v roce 2005 poprvé 
vyzkoušely tanec na skutečné 
scéně v Divadle B. Polívky, 
následující rok jsme byli pozváni 
na taneční koncert do náměšťské 
ZUŠ, kde si dívky mohly poro-
vnat své umění s konkurencí. 

Byla to dobrá zkušenost, kterou 
letos využijeme 4. června na 
vystoupení v divadle Semilasso 
v Brně. V Bíteši uvidíte reprízu 
tanečního vystoupení 27. června 
v tanečním sále ZUŠ, všechny 
srdečně zvu.

Děkujeme za rozhovor. 
/OH a MD

Návraty nejen k tradici
Výstava prací žáků výtvar-
ného oboru
28.5. - 1.6.2007
8 – 16 hodin v prostorách 
ZUš

Mateřská škola 
Masarykovo 
náměstí 

PODĚKOVáNí
Metodická odpoledne grafomo-
toriky, která naše MŠ pořádala 
v polovině března 2007 ve spo-
lupráci se ZŠ Velká Bíteš, se set-
kala s velmi kladným ohlasem 
rodičů dětí nejen naší MŠ.
Touto cestou bychom proto 
chtěli poděkovat Mgr. Magdě 
Videnské, učitelce prvního 
stupně Základní školy ve Velké 
Bíteši, za  velmi profesionální  
přístup a vedení celého meto-
dického odpoledne.

/Kolektiv MŠ

Základní škola, 
Tišnovská 116
PROJEKT ZELENá TŘíDA
Základní škola  zažádala o grant 
do programu Strom života v Na-
daci partnerství. cílem je obo-
hacení školní zahrady o nové 
druhy stromů a keřů. Do sázení 
budou  zapojeni nejen žáci 
ale i jejich  rodiče a prarodiče. 
Zeptali jsme se ředitelky školy 
pí. Mgr. Milady Oplatkové na 
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další finanční zdroje při realizaci 
projektu.
„Žáci a učitelé se aktivně zapo-
jují do sběru starého papíru a 
výtěžek bude použit na úhradu 
dalších nákladů spojených s re-
alizací projektu.“ 
Od Nadace Partnerství strom 
života a skanska - generálního 
partnera  programu získala  škola 
patnáct tisíc korun. K návrhu 
školní zahrady přispěla radou 
zahradní architektka a škola 
spolupracuje se zahradnictvím 
pana Šmídka. Získání grantu 
otevřelo nové možnosti a podle 
slov ředitelky by mohla zahrada 
sloužit i jako přírodní učebna.

/OH
 

Základní škola 
 
DEN ZEMĚ

... v pátek 20.4. jsem šli 
s dětmi a paní učitelkou 
k prvnímu mlýnu. Sbírali 
jsme odpadky a u mlýna 
jsme začali soutěžit. 
Naše skupina věděla 
skoro všechno, až na 
třídění odpadu. Bylo to 
prostě super! (Karolína 
Bartušková)

Děti naší školy se 
v rámci Dne Země 
se zapojily do 
akce clean up the 
world – Ukliďme 
svět (ve spolu-
práci ČsOP). Třetí 
pátek v dubnu 
jsme zorgani-
zovali sběrovou 
akci odpadků 
v okolí Velké 
Bíteše. součástí 
akce byly exkurze 
do sběrného 
dvora, Čistírny 
odpadních vod a 
pro mladší žáky 
připravili deváťáci 
p ř í r o d o v ě d n é 
stezky a sportovní aktivity.  /MD

SETKáNí CIVILIZACí

Vernisáž výstavy prací žáků 
základní školy se uskutečnila 
23. dubna ve výstavní síni 
klubu kultury. Položila jsem 
několik otázek Mgr. Veronice 
Bártové, výtvarnici 2. stupně.

Proč setkání civilizací?
Šlo nám hlavně o prolínání 
učiva na druhém stupni, aby 
žáci zúročili své  znalosti, 
osvojili si je a ošahali z více 

stran. Propojovali jsme různé 
předměty, zpracovávali 
témata..
Jak dlouho trvá příprava 
takového projektu? 
Začali jsme pracovat v září, 
kdy jsme společně s Mgr. Jarkou 
Cendelínovou (uč. 2. stupně) 
vytvořily projekt, který jsme 
později představily družební 
škole v Senci, která se do pro-
jektu zapojila také.
Do kdy výstava potrvá?
Do 7. května a všechny srdečně 
zvu.
Děkuji za rozhovor.  /MD

První absolventky tanečního oboru ZUŠ.  FOTO: OH
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široké sombrero, placatý nos, tmavá pleť, 
smradlavé nohy, v ústech cigáro... prostě 
Mexičan. A mluví španělsky, takže mu není 
rozumět. Bítešák Honza Kratochvíla se loni v 
prosinci vydal se třemi kamarády na výlet do 
Mexika, aby zjistil, co je na tom pravdy. 

• Jak ses do Mexika dostal? 
Od září studuji v rámci ročního výměnného 
pobytu na univerzitě v schenectady ve státě New 
york. Domluvili jsme se se třemi kamarády, že 
se během vánočních prázdnin vydáme na čtyři 
týdny za poznáním do Mexika. Vyrazili jsme 3. 
prosince a vrátili jsme se 27. 
• Odkud jste vyráželi na své putování?
Měli jsme letenku z New yorku do Mexico city. 
Město leží na 20. rovnoběžce, což je jižněji než 
Egypt. Proto jsme mysleli, že tam budou vedra. 
Ale není to pravda – Mexiko je dva tisíce metrů 
nad mořem, takže přímo v hlavním městě nám 
byla celkem zima. Když jsme se pak dostali na 
poloostrov yucatan, bylo už lépe. 

Potápěli jsme se mezi žraloky

• Čím jste cestovali? 
V Mexico city jsme si půjčili auto. Nejprve jsme 
putovali po východním pobřeží Mexického zálivu, 
přes poloostrov yucatan až za hranice státu Belize. 
• Proč jste jeli zrovna do Belize? 
V Belize jsme si udělali potápěčský kurz, který 
je tam údajně nejlevnější na světě. Kurz probíhal 
na maličkém ostrůvku, který měl na šířku jen asi 
dvě stě metrů. Nebyla tam auta, jezdilo se gol-
fovými vozítky. Potápěli jsme se na korálovém 
útesu, mezi rybami a žraloky...
• ...mezi žraloky? 
Byli tam žraloci, ale naštěstí ne masožraví. Když 
jsme uviděli prvního, náš instruktor jej popadl 
za ocas, přitáhl k sobě a asi dvě minuty objímal 
– žralok na to neříkal vůbec nic a nechal si to 
líbit. Z toho jsme pochopili, že nejsou masožraví 
a začali jsme si je hladit. 
• Také jsi nějakého obejmul?

Ne, to jsem nezvládl. 
Nechtěl jsem se jim vnu-
covat (smích). Ale jednou, 
když jsem jen tak seděl 
na dně, připlaval mi jeden 
žralok k nohám a uvele-
bil se tam – úplně stejně, 
jak by to udělal pes. Velký 
mohl být asi jako člověk.
• A jak jste si mohli být jistí, 
že nejsou masožraví?
Díky tomu instruktorovi. 
Měl za nás zodpovědnost 
(smích).

Indiány nefotit!

• Když jste skončili s 
potápěním, vrátili jste se 
do Mexika?
Ne, ještě jsme si zajeli na 
dva dny do Guatemaly. 
rozhodli jsme se navštívit 
mayské zříceniny Tikal, 
které se nacházejí 
uprostřed džungle. Poznali 
jsme pravé tropy – vlhko, 
teplo, ve stromech skákaly 
opice a okolo vřeštěli ptáci. 

VáNOCE MEZI INDIáNy 

U PYRAMIDY - Čtyři cestovatelé, vlevo Bítešák Honza Kratochvíla
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Až pak jsme pokračovali do chiapasu, nejjižnější 
části Mexika. To je horský stát, kde žije hodně 
původního indiánského obyvatelstva. 
• Potkali jste opravdové indiány?
Ano. Lze je poznat na první pohled. Nosí jiné 
oblečení a mají jiné rysy. Na některých místech 
státu chiapas se dokonce podle zákona nesmí 
fotit místní obyvatelstvo, protože se indiáni bojí, 
že jim fotografie ukradne duši. 
• Jak se k vám Mexičané chovali?
Především si o nás všichni mysleli, že jsme 
Američané. Postoj vůči Američanům není 
v Mexiku příliš vřelý, mezi oběma národy panuje 
značné napětí kvůli mexickým imigrantům. My 
jsme se ale nesetkali s žádnými negativními pro-
jevy. Mexičané byli vždy přívětiví, usměvaví, 
nápomocní, zkrátka příjemní lidé. s výjimkou 
poloostrova yucatan nejsou v Mexiku skoro žádní 
turisté. Všude, kam jsme přijeli, jsme jakožto 
běloši budili pozornost. Zvláště holky po nás kou-
kaly, úplně neuvěřitelně. 
• To se vám, čtyřem klukům, muselo líbit.
To jo, a jak! (smích) Navíc Mexičanky jsou 
velmi hezké. chodily za námi jen tak a hned se 
s námi dávaly do řeči, odkud jsme a co studu-
jeme. 
• Jak tedy vypadají běžní Mexičani? Opálená 
kůže a sombrero na hlavě?
Na severu mají blíže ke Španělům, na jihu 
převažují indiánské rysy. rozhodně jsou snědí, 
ale obecně záleží, jak moc jsou „smíchaní“ 
s bělochy.

Pětihvězdičkový hotel 
za pár korun

• Jak hodnotíš Mexiko jako celek?
Mexiko je cestovatelský ráj. ceny jsou 
srovnatelné s českými, ale spíš levnější. 
Nádherná příroda, bohatá historie, pyramidy 
starých Mayů, Aztéků, Olméků, nádherné 
pláže... Na druhou stranu je Mexiko asi docela 
politicky nestabilní a je vidět, že se země 
potýká s chudobou – ale zase úplnou bídu tam 
nemají. Těch 24 dní, které jsme tam strávili, 
bylo strašně málo. Klidně bychom tam mohli 
zůstat třikrát déle.
• Kde jste spávali?
V různých penzionech, motelech, hotelech... 
Mexiko je velice levná země. jednou jsme 
nouzově museli přespat v pětihvězdičkovém 
hotelu a noc nás tam vyšla jen na nějakých 14 
dolarů! Doma mi to nechtěli věřit. Obvykle 
jsme spávali v ubytováních za přibližně 140 
korun na noc. 

• Co jste celou dobu jedli? Místní speciality?
Mexické jídlo je výborné, naprosto odlišné od 
evropského. Hodně jsme jedli tacosy, což jsou 
kukuřičné placičky o velikosti zhruba pivního 
tácku. K tomu nasekané maso, přidá se zelenina, 
chilli a omáčka... 
• ...a k tomu pravá mexická tequila!
Tequilu jsem neochutnával, ale kluci si dali. Pivo u 
nich chutná podobně, jako u nás, tedy dobře. Nalijí 
je bez pěny do skleničky a její horní okraj posypou 
solí. 
• Jak jste strávili štědrý den? Tisíce kilometrů 
od domova...
Na Štědrý den jsme ráno v jednom městečku 
zašli na internet a poslali emaily domů. K obědu 
jsme si dali rybu přes celý talíř. Díky časovému 
posunu to bylo ve stejnou dobu, jako se jí kapr u 
nás, takže taková sváteční večeře v poledne. 
• Dali jste si s ostatními kamarády dárky?
Dárky jsme si... no, nedali (smích). chvílemi 
jsme si říkali, že bychom byli raději doma 
s rodinou, ale na druhou stranu to byl opravdu 
výjimečný zážitek. Odpoledne jsme vyrazili 
na pobřeží Tichého oceánu, vykoupali se a 
v osm večer zašli na „půlnoční“ mši. Přespali 
jsme na pláži, pod tisíci hvězdičkami. Prostě 
nádhera.

/ Karel Dvořák

MIX DVOU CIVILIZACÍ – Potomek původních indiánů, 
oblečený do mikiny Extreme sport.
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Dejte nám vědět o akcích u vás! 724 782 165 / Ladislav Koubek

Po 30.4. Čarodějnice. Letos poprvé i na bítešské farní zahradě V. Bíteš i všechny obce večer

Pá 4.5. Cvičeníčko. Dopolední hraní pro děti s rodiči. Přezůvky a dobrou náladu s sebou V. Bíteš - hala TJ Spartak 9.30

Ne 6.5. Oslava 100 let hasičů v Březském. Bohoslužba se svěcením praporu, slouží opat Michael Pojezdný Březské 9.00

Hasičské cvičení s udělením pamětních medailí. Viz str. 18 Březské 13.00

Út 8.5. Cyklistické závody pro děti od 5 do 15 let. Více viz www.krvelkabites.kolping.cz. Velká Bíteš - u ZŠ, Sadová 15.00

St 9.5. Hradišťan. Koncert. Vstupenky viz tel. 546 224 320, 546 211 924 Brno - Společenské centrum Bystrc 19.30

So 12.5. Turistický poznávací výlet po toku Jasinky. Viz str. 18 Jasenice - z návsi 8.00

Ne 13.5. Oslava svátku matek. Vystoupí děti z MŠ a ZŠ Domašov - pension p. Němce

Út 15.5. Baby club. Hrací odpoledne pro děti od 2-6 let. V. Bíteš - MŠ Náměstí 15.00

Út 15.5. A. Strejček, Š. Rak: Vivat Carolus Quartus. Mimořádný koncert 10. sezóny BHP. Viz str. 10 V. Bíteš - ZUŠ 19.00

St 16.5. Seniorklub - beseda o zahradách s Bohumilem Šmídkem a Ing. Tomášem Pelánem V. Bíteš - Kulturní dům 15.00

Čt 17.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně. Slavnostní bohoslužby. Viz www.velkabites.farnost.cz V. Bíteš - Kotel 8.00 a 19.00

Pá 18.5. Cvičeníčko. Dopolední hraní pro děti s rodiči. Přezůvky a dobrou náladu s sebou V. Bíteš - hala TJ Spartak 9.30

Pá 18.5. PŘELOŽKA A OBCHVAT. Setkání s odborníky před referendem. V. Bíteš - Kulturní dům 16.00

So 19.5. Jinošovské studánky. Více informací viz str. 22 Jinošov - z návsi 8.00

Ne 20.5. Aerobikový minimaraton s Romanem Ondráškem. Vstupenky je nutné si zamluvit předem v 
Informačním centru, tel.: 566 532 025

V. Bíteš - Kulturní dům 10.00

So 19.5. Druhý kondiční výlet na kolech. Dvacetikilometrový okruh do rozkvetlé přírody, pořádá Seniorklub. V. Bíteš - od fotbalového stadionu 13.00

Po 21.5. Vernisáž výstavy fotografa Valeše V. Bíteš - Klub kultury 17.00

Út 22.5. Zahradní návštěvní odpoledne V. Bíteš - MŠ U Stadionu 15.00

Út 22.5. - Pá 1.6. Výstava fotorafií pana Valeše V. Bíteš - Klub kultury 8.00 - 15.30

St 23.5. Višňový sad – představení Horáckého divadla v Jihlavě. Přihlášky u Drahy Tikovské, na 
Seniorklubech nebo na telefonu 732 208 318

V. Bíteš - od Spořitelny 17.45

Čt 24.5. Soutěžní ohňostroj na Brněnské přehradě – FLASH BARRANDOV SFX Brno - přehrada 22.30

Pá 25.5. Výroba šperků smaltováním. Pořádá Mateřské centrum Človíček V. Bíteš - SOU Tyršova 18.00

Pá 25.5. REFERENDUM O PŘELOŽCE.  Čtěte téma měsíce! V. Bíteš a obce - tradiční volební 

místnosti
8.00 - 22.00

Pá 25.5. Média a mediální manipulace. Přednáška Jozefa Kováčika, ředitele TV LUX Deblín - fara 19.00

So 26.5. Celodenní výlet na kolech – jaro na Vysočině. Pořádá Seniorklub. V. Bíteš - od fotbalového stadionu 9.00

So 26.5. Královničky. Svatodušní obchůzka dívek s tanci a zpěvy. Lidová veselice - hraje Bítešan. Jestřabí 15.00

So 26.5. Soutěžní ohňostroj na Brněnské přehradě – PANZERA (Itálie) Brno - přehrada 22.30

Ne 27.5. Slavnost Seslání Ducha svatého. Slavnostní mše sv. V. Bíteš - kostel 8.00 a 11.00

Ne 27.5. Pouť v Borovníku Borovník - kaple 9.30

Ne 27.5. Farní odpoledne s hudbou, scénkami dětí a dobrou zábavou V. Bíteš - farní zahrada 14.30

Po 28.5. Dva na smetišti. Divadelní představení Radoslava a Ondřeje Brzobohatých. Vstupenky na Infocentru. V. Bíteš - Kulturní dům 19.00

Po 28.5. Soutěžní ohňostroj na Brněnské přehradě – FIREWORKS FOR AFRICA (Jižní Afrika) Brno - přehrada 22.30

Po 28.5 - Pá 1.6. Návraty nejen k tradici. Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ V. Bíteš - ZUŠ 8.00 - 16.00

St 30.5. Soutěžní ohňostroj na Brněnské přehradě – MACEDO´S PIROTECNIA (Portugalsko) Brno - přehrada 22.30

So 2.6. Pouťová zábava se skupinou Team Rock Skřinářov 20.00

Ne 3.6. Poutní mše svatá Skřinářov 9.00

Ne 3.6. Pouťové posezení s dechovkou - hraje Lesanka Skřinářov 14.00



SPORT
Pohár za druhé místo z Francie




