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Milé děti,

Informační měsíčník pro obyvatele
Velké Bíteše a okolních obcí

vypadá to, že s Exitem teď
bude velká fuška. Strejda Karel
totiž bude celé prázdniny pryč
a jak už to tak chodí, my ostatní
redaktoři budeme muset vzít
práci za něj. Bude to taková
zkouška, co všechno zvládneme
a jestli se najde další strejda
nebo teta, kteří nám pomůže.
Taky Vás potkávají v životě
takové bolístky? Ale copak ne!
Je krátce před vysvědčením a to
je určitě jedno zkoušení za druhým. Takže to máte skoro stejné
jako redaktoři. A tak mám pro Vás návrh: navzájem si můžeme slíbit,
že se pěkně položíme do učení (vy se budete učit třeba angličtinu nebo
rovnice a my se budeme učit, že už nemůžeme počítat s tím, že strejda
Karel po nocích dodělá Exit). A na konci měsíce se všichni dočkáme
vysvědčení – pro nás bude tím vysvědčením nové číslo časopisu.
Tak si ten poslední měsíc ve škole pořádně užijte: oslavte svůj krásný
svátek, trošku pozlobte svoje paní učitelky, ale ne moc, vydovádějte se
na školních výletech, zajděte si třeba na Pohádkový les a těšte se na
tábory, dovolenou, babičky, dědečky a všechny další krásné věci, které
Laďa Koubek
Vás čekají o prázdninách!
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 / TÉMA MĚSÍCE

PŘELOŽKA NEBUDE!
K REFERENDU PŘIŠLO PADESÁT ČTYŘI PROCENT VOLIČŮ

Kolik lidí nakonec přišlo
K referendu přišlo 2127 voličů z 3925. Volební
účast byla nadpoloviční, a sice 54,19 %. 198 lidí
hlasovalo pro přeložku, 1905 proti, což v procentech znamená 9,42 % pro a 90,58 % proti
přeložce.
„Lidi chodili jeden za druhým,“ popisuje členka
volební komise Marcela Kotačková. „Fotilo si nás
asi pět novinářů, včetně Mladé fronty a Práva.
Dokonce tu byla i televize. Úplné mediální hvězdy,“
směje se Kotačková.
Aby mělo vedení města povinnost se referendem
řídit, muselo k volbám dojít více než 50 procent
voličů. Bítešští tuto hranici „pokořili“ o 164 voličů. Výsledek hlasování je proto závazný.
Přeložka se stavět nebude.

Jáchymov - Bezděkov

Březka

Holubí Zhoř

Jindřichov – Jestřabí

Košíkov – Ludvíkov

Základní škola

Kulturní dům

JEDNOTLIVÉ OKRSKY

Náměstí

Že se něco děje, si musel všimnout snad každý,
kdo Velkou Bíteší za poslední tři týdny projížděl.
Na mnoha místech visely plakáty, vyzývající, aby
lidé přišli k referendu a hlasovali proti přeložce.
Rozsáhlou kampaň organizovalo Občanské
sdružení za zdravé město bez kamionů. Vzniklo
koncem března a za svůj nejbližší cíl si předsevzalo zabránit stavbě sporné silnice. „Všechny
plakáty a letáky byly dílem občanského sdružení,“
potvrdil Exitu 162 předseda sdružení Karel
Navrátil.
Sdružení také uspořádalo v kulturním domě dva
semináře týkající se přeložky, na první z nich
přišlo přes dvě stě lidí. Pod hlavičkou města se
týden před referendem uskutečnilo setkání se zá-

stupci Ředitelství silnic a dálnic, které mělo
stavbu přeložky zaplatit.

Lánice

Konec, je rozhodnuto. Kapitola s názvem
Přeložka silnice I/37 se uzavřela. Nechala
za sebou spoustu sporů, vášní a horkých hlav.
Po měsících ostrých diskusí nakonec mělo
rozhodnout místní referendum. V něm voliči
25. května přeložku odmítli.
Skončila tak historie jedné silnice. V dějinách
Velké Bíteše bude zapsána červenou barvou a
s několika vykřičníky.
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CELKOVÉ VÝSLEDKY

NEOZBROJENÁ ESKORTA – S urnou jdeme na
radnici, kde se sečtou hlasy z jednotlivých místností.

PRO PŘELOŽKU

PROTI PŘELOŽCE

198 hlasů

1905 hlasů

9,42 %

90,58 %

Volební účast: 54,19 %, tj. 2127 voličů z 3925.
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Dojmy: konečně klid
Mezi politiky zavládla po vyhlášení výsledků
spokojenost z účasti voličů. „Doufal jsem, že přijde
alespoň těch padesát celých jedna desetina voličů a
bude vše vyřešeno,“ komentoval starosta Miroslav
Báňa. „Že nakonec většina dala hlas 'ne', to z logiky
věci ani jinak dopadnout nemohlo,“ reagoval starosta
na rozsáhlou kampaň.
„Jsem rád, že referendum ukončilo nesmyslné hádání.
Nemohu se ale ztotožnit se způsobem komunikace odpůrců přeložky,“ řekl Bernard Mullie, který s přeložkou souhlasil. „Výsledek znamená pro občanské
sdružení jasný závazek dokázat, že Velký obchvat skutečně bude do roku 2013 realizován,“ dodal Mullie.
Předseda Občanského sdružení za zdravé město
bez kamionů Karel Navrátil však odmítá, že by
kampaň byla agresivní: „Suplovali jsme tak trochu
práci radnice. Hlavně jsme chtěli, aby lidé skutečně
přišli hlasovat – bez naší aktivity by přišlo k volbám
možná 20 procent lidí.“ Občanské sdružení chce
pokračovat v práci na Velkém obchvatu.
Výsledky referenda shrnul radní Jaroslav Štefek:
„Občané se jednoznačně vyjádřili. Výsledky jsou zcela
jasné a další debata nemá smysl.“

Co bude teď
Výsledek referenda musí město nahlásit na patřičná místa a sdělit, že Velká Bíteš přeložku definitivně nechce.
Celkovou stavební koncepci města řeší územní
plán, a to včetně návrhů silnic. „Nemusíme kvůli
plánovaným změnám vypracovávat nový územní

PŘELOŽKA – JAK ŠEL ČAS
• 70. léta: První návrhy přeložky. Původně
měla pokračovat od kruhového objezdu po Lánice.
• 2001: Schválen územní plán města, do kterého je přeložka zahrnuta.
• 2004: ŘSD oslovuje majitele pozemků, po
kterých má přeložka vést. Vzniká petiční výbor,
který záhy shromáždí přes 700 podpisů proti přeložce. Zastupitelstvo města se zavazuje, že do
konce roku 2006 nebude přeložku podporovat.
• 2006: Projekt přeložky je zkrácen o část od
kruhového objezdu po Lánice. Dále se hovoří již
jen o části od kruhového objezdu po benzínku
Slovnaft.
• 2007, 5. února: Přeložka se dostává na
program zastupitelstva. Po několikahodinovém
jednání zastupitelé schválí, že o budoucnosti přeložky rozhodne místní referendum.
• 2007, 2. dubna: Zastupitelé odhlasovali, že se
definitivně vypouští část od benzínky po Lánice.
• 2007, 25. května: V místním referendu voliči
přeložku velkou většinou hlasů odmítají.
• 2007... Přeložka zmizí z územního plánu města.
plán,“ vysvětlil starosta Miroslav Báňa. Podle jeho
slov stačí přepracovat a doplnit ten stávající. Z
územního plánu zmizí přeložka, naopak se do něj
dostane návrh Velkého obchvatu a studie silnice,
která má spojovat ulici Kapitána Jaroše s cestou
na Přibyslavice.
Spory o přeložku skončily, referendum rozhodlo
přesvědčivým způsobem. Bude se na ně ještě
dlouho vzpomínat.
/ Karel Dvořák

NAHOŘE: Volební místnosti: ve škole | v kulturním domě | na klubu kultury | v Lánicích.
DOLE: Setkání v kulturním domě v úterý před referendem | Za plentou | Třicet minut po půlnoci, po sečtení hlasů:
referendum rozhodlo | Překvapila vysoká účast v okolních obcích
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Jednání o
marketu
pokročila
Podle sdělení Jiřího Rauše ze
Sdružení nezávislých pro
město Velká Bíteš (SNK)
nakonec v Bíteši skutečně
vznikne obchoďák. „Jedná se o
velkou německou mezinárodní
síť. Není to však řetězec Lidl,“
uvedl Rauš.
V novinách, které před referendem vydalo Občanské
sdružení za zdravé město bez
kamionů, se objevil přepis
dopisu od manažera této
společnosti Martina Grünwalda z 9. května určený
právě pro SNK. Grünwald
zde upřesňuje, že má supermarket vzniknout na louce v
ulici
Pod
Spravedlností,
poblíž nového mostu.
„Market nabídne 1000 metrů
čtverečních prodejní plochy,“
řekl Rauš. Jméno společnosti
však prozradit nechtěl, dokud
nebude definitivně vše potvrzeno.
Grünwald v dopise uvádí, že
společnost plánuje prodejnu
otevřít v červenci 2008. / KD

Kdy budou
tryskat kašny
V kašnách na náměstí prozatím voda nepoteče, protože
jsou ve špatném stavu a prosakují. „Zkoušeli jsme všechny
možné materiály k utěsnění
kašny, ale přes zimu nic nevydrželo,“ vysvětlil starosta Miroslav Báňa. Podle jeho slov z
kašny prosakují až tři metry
kubické denně. Hrozí, že je
pod kašnami už nyní vymleté
podloží.
Památkáři dali svolení, aby

byl prostor okolo západní
kašny vydlážděn, jako je tomu
u její východní kolegyně.
Zároveň bude odstraněna betonová plocha v místě u telefonních budek, nově se také
vyřeší výjezd aut z horní části
náměstí.
Má se jednat o dočasné řešení
– město totiž plánuje uskutečnit kompletní rekonstrukci
náměstí. „Pokud by toto řešení
fungovalo dva, tři roky, splnilo
by svůj účel,“ řekl starosta.
„Technické služby by to měly o
prázdninách stihnout.“
Architekt Aleš Burian loni
vytvořil studii, která navrhuje, jak střed města upravit.
Nyní pracuje na projektu pro
stavební povolení, který je
potřeba pro žádost o dotace
Regionálního operačního programu Evropské unie. Pokud
se skutečně na rekonstrukci
náměstí podaří sehnat potřebných cca 50 milionů, celková
oprava by se týkala i obou
kašen. / KD

I letos hradby
Hradby okolo kostela se dočkají dalších oprav, a to podobným způsobem jako loni.
Obě strany hradební zdi
budou vyspárovány, vršek
dostane novou vrstvu ze speciálního druhu malty.
Rekonstrukci bítešského unikátu má na starosti firma
Stavos. / KD

Změna v čele
Sdružení
nezávislých
Sdružení nezávislých pro
město Velká Bíteš (SNK) má
nové vedení. Místo Milana
Slámy byl na květnové schůzi

zvolen za předsedu dřívější
radní Jiří Rauš. Sláma i
nadále zůstává v SNK, do
sdružení zároveň vstoupili
Vlastimil Fiker a Milan
Vlček. / KD

Kostelní, druhá
část
Druhá část rekonstrukce ulice
Kostelní začne o prázdninách.
Exitu 162 to sdělil starosta
Miroslav Báňa. „Je tam však
stále hodně otazníků. Stavební
zákon je složitější než loni. Nyní
jsme schválili smlouvu o spolupráci s krajem Vysočina,“ řekl
starosta. Celková cena rekonstrukce se rozdělí mezi kraj a
město, a to podobně jako
v případě první části – město
zaplatí chodníky a veřejné
osvětlení.
Rekonstrukce se bude týkat
ulice
Kostelní
až
po
křižovatku před základní školou. Změn se dočká i park na
náměstí Osvobození – podle
plánu zmizí silnice, která vede před ZUŠ (viz bílý křížek
na fotce). / KD

Krátce:
•
Chodník k PBS –
Technické služby pracují na
stavbě
chodníku,
který
povede podél cyklostezky. Za
chodník zaplatí město 300
tisíc korun, dalších 250 tisíc
stálo nové veřejné osvětlení.

NÁZORY / 

anketa
Zeptali jsme se:

Jak se vám líbí logo
k šestistému výročí Velké
Bíteše?

Jana Doubková
Pokud začnou tyto břízky za bytovkami naproti DPL usychat, vězte, že to
není způsobeno mimořádným suchem.
Přičinil se o to neznámý, který je po
obvodu navrtal děrami o průměru asi 10
mm. Obyvatelé jedné z bytovek případ
/OH
hllásili policii.

Líbí. Je
jednoduše
pěkné a není
přepatlané.

V Kostelní se objevily
květiny
netradičně
na sloupech veřejného
osvětlení. Těším se, až v létě
rozkvetou.
Dalším vylepšením by
mohly být třeba odpadkové
koše, abychom my kuřáci
nemuseli „trousit“ nedopalky a děti po obědě ve
školní jídelně slupky od
/OH
banánů.

Starousedlíci v Chobůtkách už mohou jen
teskně vzpomínat na
stovky hodin, které
věnovali výstavbě prodejny Jednota. Slibovali
si od toho, že na stará
kolena nebudou muset
pro nákupy daleko chodit.
Uvidíme, jak nový dům
zapadne mezi ostatní.
/MD

Nezasloužily by si děti
na Návrší lepší hřiště?
A nezasloužili by si to
i lidé bydlící v přízemí?
/MD

Milan Havlíček

Já vůbec
nevím, jaké
je... (ukázka)
No, moc se mi
nelíbí, je takové
příliš obyčejné.
Spíš bych si
představoval něco, kde bude
fotka a bude úplně zřejmé,
o co jde.

Miroslav Smolík

Logo se mi
líbí – vystihuje, jak to
rychle uběhlo.
Doufám, že to
pod číslicemi
jsou nožky...

Radek Urbánek

Logo se mi líbí.
Na kostel se
dívám každý
den, je to dominanta Bíteše.
Neviděl jsem
sice ostatní
návrhy, abych mohl porovnávat, ale tohle je pěkné.

Andrea a Lída

No, já bych toho tam asi dala
víc. Tohle je příliš jednoduché.

 / 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

OHLÉDNUTÍ/NAHLÉDNUTÍ / 

Cyklistické závody

Během letošního teplého a slunného dubna měly děti více příležitostí trénovat na závody,
které tradičně pořádá Kolpingova
rodina v den výročí konce války.
A tak se jich 8. května sjelo
k nové škole okolo tří desítek
dětí, aby změřily své síly v různých cyklistických disciplínách.
Disciplíny nebyly vůbec jednoduché. Už předškoláci jeli také velký
okruh jako školáci, ti však měli
více kol. Samostatnou skupinku
tvořili ještě mladší caparti, kteří
přijeli na trojkolkách, kačenkách,
motorkách atd. Trénink se vyplatil a všichni byli po zásluze odměněni.
/ Ludmila Fatěnová

Svátek matek
v Křoví

Tak jako každý rok i letos měli
křovští občané i zájemci z širokého okolí možnost navštívit Dny
otevřených dveří 12. a 13. května
v budově Základní a mateřské
školy Křoví. Při této příležitosti se
konala výstava žákovských prací
a bonsají. Tyto výstavy již mají
několikaletou tradici. Výstava
žákovských prací byla tématicky
zaměřena na výtvarné zpracování
přírodního materiálu a práci s keramickou hlínou.
Výstavu bonsají tento rok pořádal
křovský rodák a bývalý žák místní
školy Jiří Jašek, který se tomuto
ušlechtilému koníčku věnuje již
pět let v Bonsai klubu při ZŠ
Velká Bíteš. Jsme rádi, že jsme
mu mohli umožnit jeho první
vlastní veřejnou výstavu na jeho
alma mater. Podmanivá krása
bonsají zvýraznila estetické prostředí interiéru školy i malebnost
zahrady.
Nedělní odpoledne bylo věnováno veřejnému vystoupení ke
Dni matek. Děti připravily veselý
program, který se hostům jistě
líbil a spolu s přáním předaly
maminkám vlastnoručně vyrobený dáreček.

MĚLI NATRÉNOVÁNO. Do cíle cyklistického závodu Kolpingovy rodiny
8. května dojelo kolem 30 dětí.

Letošní Dny otevřených dveří
patří již minulosti a na ty příští
Vás všechny srdečně zveme.
Přijeďte se podívat, jakou pěknou
moderní školičku mají ve Křoví.
Rádi Vás uvidíme.
/Mgr. Eva Minaříková
ředitelka ZŠ a MŠ Křoví

BONSAJÍM SE U JIŘÍHO JAŠKA
DAŘÍ. Obdivovali je všichni na
Dnech otevřených dveří v křovské
Základní a mateřské škole.

Karel IV.,
Žofie a BHP
Svatá Žofie přinesla v úterý
15. května dlouho očekávaný déšť.
Z jeho načasování však měli pramalou radost návštěvníci mimořádného koncertu BHP, kteří
museli nádvoří ZUŠ vyměnit za
koncertní sál.
Alfred Strejček a Štěpán Rak přinesli rok a den po 690. narozeninách Karla IV. na podium
Bítešského hudebního půlkruhu
hudebně–dramatický pořad Vivat
Carolus Quartus. Fiktivní rozhovor s Otcem vlasti byl úžasnou
tečkou za jubilejní desátou sezónou BHP.
Stejně jako v pořadu Vivat
Comenius potvrdili oba umělci,
že nezáleží na pár stoletích –
odkaz velikánů je aktuální stále.
Provedení bylo opět dokonalé,
závěrečný potlesk ve stoje jen
dokumentoval mimořádný výkon
protagonistů.
Alfred Strejček vybíral z mnoha
historických pramenů – ať již
z děl samotného Karla IV. (Vita
Caroli, Morality), nebo z biografií či krásné literatury o tomto
panovníkovi. Zahrnul i výsledky
bádání českých historiků posledních let – třeba informací, že Karel
IV. částečně ochrnul po účasti na
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turnaji a proto v jeho podrobných
zápiscích chybí téměř celý rok.
Hudba Štěpána Raka byla jako
vždy virtuózní a citlivě dotvářela
pořad dobovými melodiemi. Pro
ty, které pořad nadchl stejně jako
mě, přidám zajímavost: pořad
Vivat Carolus Quartus už je natočen na CD, čeká se jen na distribuci.
Ještě se vrátím k začátku koncertu – vyhodnocení již čtvrtého
ročníku Velké dětské soutěže. Její
účastníci byli odměněni za pravidelnou návštěvu koncertů sezóny
přehrávačem mp3, lístky na
Pražské jaro, cédečkem od protagonistů večera a dalšími cenami.
Jako pořadatel věřím, že nejen
díky těmto cenám, ale především
díky zážitkům z koncertů nám
zůstanou věrni i v příští sezóně.
/OH

VIVAT CAROLUS QUARTUS!
A dvakrát vivat Alfredu Strejčkovi
a Štěpánu Rakovi za mimořádný koncert BHP.

V digitální fotografii není vše...

Vernisáž výstavy černobílých
fotografií Otto Valeše a manželů
Němcových se konala 21.5.2007
ve výstavní síni Klubu kultury.

KRÁSA ČERNOBÍLÝCH FOTOGRAFIÍ.
Nejen Bítešákům měly co říci fotografie Otto Valeše a manželů Němcových.

Zajímalo mě, kdo byl u zrodu
nápadu tuto výstavu uspořádat.
Oslovila jsem pro krátký rozhovor pana Ottu Valeše.
„Fotil jsem na přání mých kamarádů dokumentaci ve Březí zavlažování hřiště a pan Šabacký
při této příležitosti s nápadem
přišel.“
Podle čeho jste vybírali fotografie?
„Bylo velmi těžké zvolit vhodnou oblast z toho množství, co
nás zajímá. Každý z nás fotografuje v různých oblastech.
Pokusili jsme se volit to, co by
bylo blízké Bítešákům, takže historii bítešských hodů, „ bítešské
postavičky“, navíc jsme vybrali
i fotografie lidí, kteří mezi námi
nejsou.“
Pan Valeš přizval k pořádání
výstavy manžele Němcovy.
Fotografování je také jejich celoživotním koníčkem. „...a že se
bylo na co dívat...“
Děkuji za rozhovor a příjemně
strávené odpoledne.
/MD

Letní paravany

Výstavu prací žáků výtvarného
oboru ZUŠ jste mohli navštívit
v posledním květnovém týdnu.
Už v příjemném chládku průjezdu
obdivovali návštěvníci originální
španělské paravany s osvěžujícími obrázky. K vidění toho ale
bylo (a je) mnohem víc – třeba
nádherná keramika.
Moc se to dětem povedlo.
/OH

Dětské odpoledne s Ewou
Farnou

Páteční odpoledne v den referenda bylo věnováno dětem. Na
tržnici, pod vysokým modrým
nebem a neobvykle pálícím sluncem probíhala nezvyklá show.
Občanské sdružení za zdravé
město bez kamionů a firma
Mazánek – mobil uspořádali pro
děti i rodiče zábavné odpoledne.
Všechny děti se nejvíc těšily na
Ewu Farnou, svoji zpěvačku.
Před zpíváním si s námi chvíli
popovídala.
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Bítešský chodník
slávy se rozroste

Vedle hvězd Karla Gotta a Kateřiny Neumannové se objeví
hvězda Waldemara Matušky
a Miro Žbirky. Křest hvězd proběhne v pátek 8. 6. v 17 hodin.
Miro Žbirka bude oceněn „Za
vybrané československé speciality“, hvězdu Waldemara Matušky
bude zdobit nápis „Tuhle rundu
platím já“.
/MD

Mezinárodní
fotbalový turnaj
přípravek
„O POHÁR HEJTMANA
KRAJE VYSOČINA“
Roman opět nezklamal. Kdo pravidelně navštěvuje aerobikové minimaratony s Romanem Ondráškem ví, že si perfektně zacvičí. 20. května tomu nebylo
v kulturním domě jinak.

Odkud pocházíš?
Jsem z Vendryně, malé vesničky
u Třince. Má asi 4000 obyvatel.
To má Bíteš také a je už 599 let
městem. Jak se ti líbila z auta?
To my máme pořád vesničku.
Bíteš na mě zapůsobila příjemně,
hezky a přátelsky.
V jakém jazyce nejraději zpíváš?
V polštině. Potom přijde čeština
a anglicky se teprve učím.
Kde studuješ zpěv?
Jezdím do Prahy za panem Veselým.
A kam pojedeš na prázdniny?
Mám hodně koncertů, ale čtrnáct
dní mám na Chorvatsko.
Děkuji za rozhovor a zlom vaz.
/OH

Výstava žáků
SOU Jana Tiraye

Přijměte pozvání na výstavu závěrečných prací žáků 3. ročníků
oboru vzdělání Obráběč kovů,
Kuchař-číšník a Cukrář-výroba
(přehlídka slavnostních tabulí
a ukázky cukrářských výrobků).

Výstava se uskuteční v rámci
praktických závěrečných zkoušek.
Pro veřejnost bude výstava otevřena:
6. června 2007 od 14:30 – 18:00 hod.
7. června 2007 od 08:00 – 12:00 hod.
v prostorách SOU Jana Tiraye,
Velká Bíteš, Lánice 300.

/Žáci a zaměstnanci školy

Zahradní slavnost

Pod záštitou starosty Velkého
Meziříčí ing. Františka Bradáče
a senátora ing. Josefa Novotného
se uskuteční na meziříčském
„Tržišti“ již 4. ročník mezinárodního fotbalového turnaje přípravek. Zúčastní se nejen české
týmy, ale i družstva ze Slovenska
a Chorvatska.
Turnaj začíná slavnostním
nástupem v sobotu 16. června
v 9 hodin, jako hosté budou přítomni i legendární fotbaloví
reprezentanti Panenka a Dobiáš.
/OH

Putovali hudci

Český rozhlas Brno a BROLN
budou 14. 6. 2007 v 19 hodin
v bítešském kulturním domě
nahrávat pořad PUTOVALI
HUDCI.
Pro soubor Bítešan bude tento pořad obzvlášť významný,
protože zpěváci i muzikanti
vystoupí jako hosté Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Vstupenky si
můžete koupit buď před kon/Kolektiv MŠ U Stadionu
certem na místě a nebo v předprodeji v IC.
/OH

Mateřská škola U Stadionu ve
Velké Bíteši zve všechny děti
z města i okolí na již tradiční
„Zahradní slavnost“, která se koná
v areálu MŠ v pátek 8. 6. 2007
v 15 hodin. V zábavném odpoledni vystoupí oblíbené brněnské
„Tetiny“ se svým programem. Po
pohádce a tanci budou probíhat
soutěže, za které děti obdrží sladkou odměnu. Rovněž občerstvení
je zajištěno.
Těšíme se na Vás.
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recenze

Goyovy přízraky

Španělské historické drama, v němž si na pozadí revoluce pohrává záludný inkvizitor Lorenzo s mladičkou dívkou a do jejichž osudů se jako prostředník vplétá dvorní malíř Goya. Tento námět sice na první pohled nevypadá, že by mohl trhat rekordy v návštěvnosti, nicméně slogan „nový film Miloše Formana“ funguje stoprocentně. Na poměrně malém prostoru 114
minut však Forman zachycuje obraz doby poněkud rozháraně.
Dotkne se nafoukanosti feudálů, pokrytectví, falešných revolučních ideálů, relativity pravdy, víry i lásky, zkrátka všeho, co
ve většině historických velkofilmů nemůže chybět. Největším
problém ale tkví v tom, že většina z těchto témat je divákovi
předkládána velmi polopaticky. Jednotlivé postavy a jejich vzájemné vztahy by si také zasloužily větší a hlubší prokreslenost.
I tak ale Forman natočil velmi působivý film, který se snaží vyprávět příběh o vlivu církevní a světské moci, o zrůdnosti jejich
represivních aparátů, který se v dějinách v různých variacích tolikrát opakuje. Zcela čitelná je i myšlenka, že ať je režim jakkoliv odlišný od předchozího, vždy se najdou jedinci, kteří s chutí převléknou kabáty a s neutuchajícím zápalem šíří novou pravdu. Kdo jiný ze světových režisérů než Miloš Forman by o tom
mohl podat věrohodnější svědectví?

Režie: Miloš Forman
Hrají: Natalie Portman, Javier Bardem, Stellan
Skarsgard, Randy Quaid, Blanca Portillo
Španělsko 2007, 114 minut

Vratné láhve

Dlouho očekávaný snímek otce a syna Svěrákových přináší
úsměvný příběh penzisty, který až na stará kolena doopravdy
poznává svět i svoji vlastní ženu. Hrdinou Vratných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun. Definitivně se rozhodl opustit žáky,
ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí důchodce, trávícího
čas na lavičce v parku. Tkaloun je plný aktivity, nápadů i chlapských tužeb a nemíní zestárnout v nečinnosti. Navzdory nesouhlasu ženy Elišky, která se sarkastickým nadhledem komentuje
všechny aktivity svého muže, Tkaloun přijímá brigádnické místo ve výkupu lahví menšího supermarketu. Malý prostor, kde
se potkávají lahve s lahvemi a lidé s lidmi, je svébytným mikrosvětem, plným tragikomických osudů, které Tkaloun nejen pozoruje, ale s radostí splétá a ovlivňuje. Bolestivý zrod a několik
přepracování výsledného scénáře však dalo vzniknout filmu,
který je dobře napsaný i natočený, vtipný, hřejivě lidský a hlavně bez přehnané dojímavosti a sentimentu. Směsice životních
pravd, zkušeností a laskavého humoru, který i přes svoji občasnou hořkou pichlavost zaručeně zahřeje u srdce a rozesměje široké divácké publikum.

Režie: Jan Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana
Wilhelmová, Jiří Macháček, Jan Budař, Pavel
Landovský
ČR 2007, 100 minut

program kina
Pátek 1. června v 19.30
Most do země Terabithia (Bridge to Terabithia)
Zavřete oči a vstupte do světa fantazie. Nové fantasy od
tvůrců Pána prstenů a Letopisů Narnie v českém znění.
Pátek 8. června v 19.30
Prázdniny Mr. Beana (Mr. Bean´s Holiday)
Katastrofa dostala svůj vlastní pas! V hlavních rolích
Rowan Atkinson a další.
Neděle 10. června v 19.30
300: Bitva u Thermopyl (300)
Slavná bitva znovu ožívá za přispění nejmodernějších
technologií a dávný příběh odvahy opět povstává v celé
své síle!
Pátek 15. června v 19.30
Goyovy přízraky (Goya´s Ghost)
Nový film režiséra Miloše Formana, držitele dvou
Oscarů a třech Zlatých glóbů.
Sobota 16. června v 19.30
ZŠ Velká Bíteš představuje filmy o Velké Bíteši
Šumná Velká Bíteš
Videoprůvodce naším městem, dozvíte se pravdu.
CHILDREN TV NEWS
Fiktivní televizní noviny ještě fiktivnější Dětské
Televize.
1945: Bitesh appendix
Poznejte pravdu o konci 2. světové války a už nevěřte
tomu, co se učí ve škole. Jako bonus film o filmu.
PO PROJEKCI PRO DIVÁKY A NOVINÁŘE
OBČERSTVENÍ ZDARMA
Neděle 17. června v 18.00 a ve 20.00
Vratné láhve
Nejnovější komedie Zdeňka a Jana Svěrákových!
Pátek 22. června v 17.00
O zlaté rybce
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší diváky: O zlaté
rybce, O líném Honzovi, O bílé princezně, Cvrček a pavouk, Krtek chemikem, Jak se Žofka postarala o svatbu
a Mikeš – Překvapení v Hrusicích.
Neděle 24. června v 19.30
Bestiář
Nejlepší je se učit na jiných mužích. Nový film režisérky
Ireny Pavláskové na motivy bestselleru Barbary
Nesvadbové. V hlavních rolích Danica Juričová, Karel
Roden, Marek Vašut a další
Pátek 29. června v 19.30
Obsluhoval jsem anglického krále
Pro velký úspěch opakujeme film režiséra Jiřího
Menzela

NA FAŘE / 11

Farní odpoledne

Letos na konci dubna se poprvé při příležitosti pálení čarodějnic uskutečnil čarodějnický rej také na farní zahradě ve Velké
Bíteši. Smyslem této akce ovšem nebyla samotná vatra, ze které
by hasiči určitě neměli radost, ale šlo o setkání rodičů a dětí za
účelem pobavit se, užít si trochu legrace, najíst se a poslechnout
si, popřípadě i zatančit si při živé hudbě, kterou představovala
staronová bítešská skupina Zelený kůň. Pro děti bylo připraveno
několik soutěží se sladkými odměnami a pro všechny masité
občerstvení přímo z ohně doplněné točenými nápoji. Byli jsme
příjemně překvapeni jednak počtem dětí v čarodějnických kostýmech, ale také tím, kolik dívek z naší mládeže, ale také maminek se dostavilo v přestrojení za čarodějnice. Při tvorbě svých
masek uplatnily notnou dávku fantazie a také smyslu pro humor,
čímž významně přispěly k vytvoření veselé atmosféry a k pobavení všech dětí. A o to tady šlo především. Doufáme, že se nám
podaří něco podobného uskutečnit i při dalších příležitostech.
/ Pavel Prchal

Zveme vás:
První svaté přijímání
3. června v 8.00 ve Velké Bíteši
10. června v 10.00 v Domašově
Připomínka biřmování
s P. Markem Dundou
8. června v 19.00 na farní zahradě
Svěcení praporu hasičů ve Křoví
16. června v 15.00, slouží P. Michael
Pojezdný
Mše sv. a táborák pro děti na
ukončení školního roku
22. června v 18. 00 v kostele a na
farní zahradě
Kněžské
svěcení
Blažeje
Hejtmánka a Tomáše Koumala
23. června v 9.00, Brno – Petrov.
Rozhovor s Blažejem Hejtmánkem
přineseme v příštím Exitu.
Primice P. Tomáše Koumala
24. června v 15 hod. v Deblíně
Pouť ve Velké Bíteši
Neděle 24. června
Mše sv. v 8 a 11 hodin

Slavnostní
varhanní koncert

Zdeňka Kapla a Martina Kubáta
dárek pro bítešskou pouť
neděle 24. června 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 v kostele a na

www.velkabites.farnost.cz
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○

NAŠE CENY ZNAJÍ KONKURENCI

○

I. VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ

kontakt: 732 376 653 ( František Černý )

Nájezdová digitální váha
ŽELEZO
NEREZ
ZINEK
PAPÍR

Vykupujeme:
MĚĎ
MOSAZ
BRONZ
HLINÍK

OLOVO
EL. KABELY
EL. ŠROT
EL. MOTORY

Nevykupujeme:
LEDNICE, BOILERY, PLASTY, AKUBATERIE

II.

VÝROBA HYDRAULICKÝCH HADIC
kontakt: 777 608 900 ( Ing. Petr Kolář )

V naší prodejně Vám vyrobíme hydraulické hadice s koncovkami
na počkání dle požadavků zákazníka, dodáme hydraulické šroubení, rychlospojky, trubky a
jejich držáky a další hydraulické komponenty.

III. PRODEJ HUTNÍHO MATERIÁLU

kontakt: 777 608 900 ( Ing. Petr Kolář )

Nabízíme:
OCELOVÉ PROFILY L, T, U, I
OCEL KRUHOVOU – VÁLCOVANOU I TAŽENOU, OCEL PLOCHOU
JAKLY S PRŮŘEZEM ČTVERCOVÝM I OBDÉLNÍKOVÝM
TRUBKY, PLECHY
TYČE ŽEBÍRKOVÉ DO BETONU, VÝZTUŽNÉ KARI SÍTĚ
BAREVNÉ KOVY ( ZAJIŠŤUJEME NA OBJEDNÁVKU )

Materiál dělíme na potřebné rozměry

Pod Spravedlností , 595 01 Velká Bíteš
email: info@kovoflex.cz
tel/fax: 562 401 120
otevírací doba: Po – Pá: 8 – 16 , So: 8 - 11

Rajhradský rybník

RPSN od 10,62 %. Pøíklad je pouze orientaèní.

foto Matìj Horký 26. kvìtna 2007

potok Bítýška
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Proč ticho, když může něco hrát?
Z hudební školy se po večerech neozývá jen
Mozart a Beethoven. Zkouší tady kapela Smashed
Face. S Lubošem Kristkem a jeho kamarády jsme
si povídali.

Umíte noty?
L: Noty na buben.
F: ...klavírové bych přečetl...
Máte za sebou základní uměleckou školu?
F: Čtyři roky klavíru.
P: Chodil jsem na kytaru, ale jen půl roku a na soukromé lekce.
L: V Meziříčí na konzultace, soukromé hodiny.
Změnilo se něco za ten rok, co jsme spolu dělali
rozhovor?
F: Máme nového bubeníka, začalo nám to opravdu
hrát, kapela prokoukla, máme úspěchy, lepší reakce
a ohlasy lidí, je to našlapanější...
Mohli byste připomenout váš styl, čemu je podobný?
F: Jde o death metal, je podobný death metalu
(smích). V podstatě jde o extrémní rock, v extrémní
rychlosti i technice...
V červnu 2006 jste vydali druhé CD. Jaká je prodejnost?
F: CD se na koncertech i přes net prodávají dobře,
máme kladné ohlasy. Náklad tisíc kusů je pryč,
dostalo se to do ciziny, kde jsou reakce snad ještě
lepší, než u nás.
P: Pomalu vycházejí recenze, doposud byly dobré,
ale všechno se zjistí až za delší dobu.
Kolik podobných kapel tady hraje? Znáte se?
P: Myslím si, že tak třicet kapel z šedesáti může být
aktivních.
F: Jsme velká rodina. (smích) Se některými kapelami jsme v úzkém kontaku, potkáváme se na koncertech několikrát do roka.

Jsou snad i znepřátelené kapely?
F: Samozřejmě, je to hlavně o lidech a někdy se to
dá chápat jako konkurence, ale člověk to nemůže
tak brát, to by musel hlídat, kdo si jak stojí, a neustále soupeřit.
Máte i převzaté skladby?
F: Dříve jsem je hráli, ale vyřadili jsme je.
Chtěli bychom vydat sedmipalcák, klasický vinyl na
gramofon, takže teď jednu předělávku řešíme.
Sedmipalcák?
F: Jde o nostalgii a současně i nabídku... lákají nás
experimenty, vyzkoušet si jinačí postupy.
Jak často zkoušíte?
F: To je bolestivá záležitost. Jsme z různých míst,
nápady si posíláme přes internet, máme méně
zkoušek, ale chodíme na ně připravenější. Situace
ohledně zkušeben se nezměnila, každý prostor se
dá buď obydlet, nebo pronajmout pro komerční
účely. Tak proč nechat prostory kapele?
Co publikum na koncertech, zlepšuje se účast?
F: Jde to dolů, lokální kapely jsou na tom hůře, ale
většinou stejně záleží na propagaci.
Máte sponzory na vaše zahraniční turné?
F: Ne, je to nadšenecká záležitost.
P: Jsme neznámá kapela v zahraničí a nemůžeme
očekávat, že nám někdo dá peníze.
Posloucháte i jinou hudbu než death metal?
F: Určitě. Já mám rád žánry, které s death metalem nemají nic společného. Už jsem trochu vyrostl
(smích). Ale dělám to, co mě baví a to je death metal.
P: Jazzové improvizace..., vadí mi rádiové hity.
L: Jazz rock...
Děkujeme za rozhovor.
F – Fred, P- Patrik, L - Lukáš
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voňavé Nápoje
z Košíkova

pozičně našim záměrům. Poslední velká přestavba
do nynější podoby proběhla v roce 2002 a nyní zde
máme ideální místo pro výrobu a logistiku, obchod
i marketing.

Odkdy podnikáte?
Naše rodina začala podnikat už v dubnu 1990, já
se připojil až o tři roky později. Vystudoval jsem
Střední hotelovou školu ve Velkém Meziříčí, následovaly dva roky vojny. Potom se mi podařilo dostat
místo u Československé námořní plavby a.s. Na
tyhle roky rád vzpomínám - to vidíte i tady v kanceláři.
Na vedení firmy se podílejí moji rodiče, manželka
a já. Jsme akciová společnost, rodiče a manželka
jsou členy dozorčí rady. Tatínek je předseda dozorčí
rady, moje žena pracuje v marketingu a má na starosti oblast tiskovin a focení pro naše firemní účely.
Společnost se rozrostla a dnes máme celkem tři
další zahraniční filiálky - na Slovensku, v Polsku
a Maďarsku.

Upevňujeme svoji pozici na středoevropském trhu

Navštívili jsme voňavou firmu v Košíkově a u café
latté jsme si povídali s Jiřím Jízdným.

Jak vzniká firma „na zelené louce“?
Podnikat v oboru potravinářství jsme začali v lednu
1993 v Brně. Začínali jsme v kanceláři v našem prvním bytě, kdy jako kancelář, obývák i ložnice sloužil
jeden pokoj. Zhruba za rok s datem narození našeho
syna jsme našli první firemní kanceláře v brněnské
části Komárov. Ale důležitější pro nás byla vždy
výroba a tu jsme začali ve Škrobárnách Pelhřimov.
Po zhruba dvou letech výroby jsme dospěli k názoru, že je nutné si zařídit vlastní výrobu se zázemím a začalo hledání. Protože část naší rodiny
pochází z Velkého Meziříčí, tak se nám dostala do
hledáčku tehdejší provozovna Jednoty v Košíkově,
navíc blízko dálnice, což pro nás bylo klíčové, protože ročně expedujeme zhruba 2500 tun našich
výrobků. A abych se vrátil k otázce, zde jsme začali
opravdu jako na „zelené louce“, protože objekt byl
několik let opuštěný, neodpovídal stavebně a dis-

Kde všude znají vaše výrobky?
Bez nadsázky - téměř po celé Evropě. Zvlášť pyšní
jsme na vývoz do Anglie, kde mají zákazníci
opravdu hodně vysoké nároky. Na druhé straně naší
„vývozní mapy“ najdete Rusko, které má své určité
obchodní kouzlo. Nejde jen o jazyk, ale především
o jejich specifický přístup k obchodním jednáním.
Největším vývozním teritoriem je ale pro nás oblast
centrální Evropy, kde vlastníme naše společnosti.
Co všechno vyrábíte a jak dlouho trvá vývoj
nového nápoje?
Počet receptur se pohybuje v řádu stovek, v aktuální
nabídce je asi 200 rozpustných nápojů. S vývojem je
to různé, někdy jsme schopni udělat novou recepturu během několika týdnů, ale třeba s polévkami
do nápojových automatů jsme si hráli rok. To bylo
velmi náročné.
Co je ve vaší výrobě hlavní surovina?
Jsou to hlavně suroviny pocházející z mléka, sušené
odstředěné mléko, sušená syrovátka, ale také rostlinný creamer, cukr, čajové extrakty, vitamínové
směsi, rozpustná káva a mnoho dalších.
Někteří lidé žijí v přesvědčení, že práškové nápoje
jsou něco podřadného, nezdravého. Sušení je historicky nejstarší způsob konzervace. Sušené čajové
extrakty vozíme ze Srí Lanky a když si vezmete
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sušené mléko, je v něm všechno to, co v čerstvém
kravském mléce.
Který výrobek je vaším favoritem?
Nejradši mám asi náš nejstarší výrobek, syrovátkový nízkokalorický nápoj Vitamaxima. Ten si
dávám každý den k snídani. Jsou v něm i vitamíny
a hlavně se po něm netloustne.
Jak vypadá naložený kamion? Jsou to kilové
sáčky nebo velké pytle?
Expedujeme v nejrůznějších baleních - od těch,
která jsou velká jako porcovaný čaj až po opravdu
velké pytle, kde je 800 - 1000 kg směsi. Cílový
zákazník je ve školství, zdravotnictví, v armádě všude kde se jí a pije ve velkém. Dalším segmentem
jsou hotely, restaurace a kavárny. Distribuujeme
mimo jiné také kávu Jacobs a čaje Teekanne. Třetím
odbytovým kanálem jsou směsi do nápojových
automatů. Každý z těchto kanálů má svá balení
a vyžaduje speciální přístup.
Co považujete za nejnáročnější ve své práci?
Práci s lidmi. Ať už se zákazníky nebo s vlastními
zaměstnanci.
Jsou vaši zaměstnanci spokojeni?
Příliš nevybočujeme z celorepublikového průměru.
Fluktuace je u nás asi 15 %, někteří lidé tady pracují
už od roku 1995, jiní odcházejí po několika měsících. Někdo je spokojený více, někdo méně, naše
firma asi není jiná než ostatní české firmy.
Je práce vaším jediným koníčkem?
To snad ne, ale zabere tolik času... Po práci se snažím co nejvíce věnovat rodině.
Před třemi lety jsem začal hrát se synem golf –
tento sport mi vyhovuje, protože mohu hrát i sám
(pokud zrovna nemám spoluhráče) a také tehdy,
kdy mám čas.

Pokud vím, zapojujete se i do charitativních
akcí...
Řekli jsme si, že pokud nám bude podnikání přinášet zisk, budeme podporovat sport a opuštěné děti.
Konkrétně spolupracujeme s náměšťským autoklubem, který úspěšně závodí se Škodou Octavií
do vrchu a organizují také již 26 let známý závod
„Zámecký vrch“. Je to blízko a naším zájmem je prezentovat se ve zdejším regionu jako dobrý zaměstnavatel.
Druhou oblastí je sponzorování Dětského domova
v Náměšti nad Oslavou. Je tam asi patnáct dětí ve
dvou rodinných skupinách. Pravidelně se s nimi stýkáme, podporujeme je finančně i materiálně. Letos
poprvé přispívají spolu s námi i naši zaměstnanci
a patří jim za to velký dík.
Jak vaši firmu vnímá obec?
Myslím, že jsme přínosem pro obec a nyní již její
nedílnou součástí. Podíleli jsme se na opravách
hasičky a autobusové zastávky. Sečeme všechny
trávníky v okolí naší firmy. Udělali jsme také části
chodníků a ty chceme v blízkém budoucnu protáhnout až na konec vesnice. Udržujeme spojku mezi
košíkovskou a náměšťskou silnicí ve spolupráci
s městem Velká Bíteš. Investovali jsme do výstavby
parkoviště, kde stojí všechna naše auta, takže obec
nezatěžujeme služebními ani soukromými vozy.
Mohli bychom se podívat do provozu?
Určitě - ovšem do samotné výrobny se mrkneme
jen přes sklo. Je v našem zájmu, abychom dodržovali nejpřísnější hygienu, tam se může jen po
převlečení, nesmíte mít na sobě hodinky, řetízky,
náramky. Každé hygienické opomenutí by mohlo
mít nedozírné následky, protože každý den naše
výrobky konzumují tisíce, doufám, že spokojených
zákazníků. Kvalita výrobků a jejich zdravotní nezávadnost je pro nás prioritou.
Děkujeme za rozhovor.

Ročně expedujeme zhruba 2500 tun našich výrobků
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Přibyslavice slovem…

110 let hasičů v Přibyslavicích

Sbor dobrovolných hasičů v Přibyslavicích byl založen 20. června 1897 a úředně schválen výnosem c. k.
místodržitelství v Brně dne 27. září 1897. Velký podíl na založení většiny okolních sborů, a tedy i přibyslavického, měl náčelník velkobítešských hasičů bratr
Jan Vorel, který také tento nový sbor vycvičil.
Už v roce 1897 byl sbor vybaven pracovními stejnokroji a o rok později vycházkovými stejnokroji, které
zhotovil místní krejčí Jan Moudrý.
Hasiči velmi často zasahovali při požárech nejen
v místě, ale i okolí. Za svoji obětavou práci a ušlechtilé poslání byli hasiči u veřejnosti velmi váženi. Sboru
však stále chyběla větší finanční hotovost a podpora
obce, aby mohla být zakoupena nová výkonnější stříkačka a postaveno skladiště. Důležitost hasičů a naléhavost řešení malé akceschopnosti místního sboru
si všichni uvědomili při snad největším požáru v obci. Bylo to 23. června 1909 v pravé poledne, kdy vypukl požár v Otomarově. K ohni přijelo osm sousedních hasičských sborů a přes veškeré úsilí shořelo až
do základů osm stavení. Voda k ohni byla vedena až
z místního rybníka přes zahrady. Po této události dostaly věci rychlejší spád. V roce 1910 bylo započato s výstavbou nové hasičské zbrojnice. V roce 1913
byla stavba dokončena a 28. října téhož roku proběhlo
slavnostní svěcení nově pořízené stříkačky i postavené zbrojnice.
V letech 1. světové války se sbor téměř rozpadl. Zůstali pouze dva hasiči, ostatní museli na frontu. Po
válce se činnost hasičů opět obnovila, pohotově zasahují při požárech, vzorně reprezentují obec při různých slavnostních příležitostech. Pořádají hasičské
výlety, pouťové, plesové a jiné zábavy.
V období 2. světové války je činnost sboru omezena
okupantskými směrnicemi. Po válce se opět naplno
rozvíjí sborový život a byla zakoupena i první starší motorová stříkačka PS 8. Koncem padesátých let
místní národní výbor pořídil pro sbor auto Praga 150
a novou stříkačku PPS 8. Začátkem sedmdesátých let
byla stávající Pragovka nahrazena Tatrou 805 a PS 8
výkonnější DS 16. Mladí hasiči se s velkým nadšením
zúčastňovali soutěží, byť se střídavými úspěchy. Práce sboru se zaměřuje na protipožární prevenci, kulturní a společenskou činnost, přádají se taneční zábavy a tématické zájezdy.
V roce 1999 zakoupila obec pro přepravu hasičů
a techniky skříňovou Avii DA 12. Došlo i k náboru

mládeže, která se zúčastnila několika soutěží, ale po
nezdarech jejich nadšení pro práci ve sboru rychle upadlo. Snad díky pořízení novějšího stroje, který
obec dostala převodem od ministerstva obrany, a díky
péči věnované místní mládeži sbor opět omládne.
Oslavy založení sboru budou zahájeny slavnostní
schůzí v sobotu 30. června a pokračovat v neděli
1. července, kdy proběhnou na místním hřišti soutěže
v požárním útoku a ukázky historické techniky, Rovněž bude předvedena i ukázka zásahu profesionálních
hasičů. To vše se bude konat za doprovodu hudby
a bohatého občerstvení.
Za důstojný a kvalitní průběh oslav hasiči děkují
a jsou vděčni společnosti Tunkr s.r.o., Zeos Svatoslav
a obci Přibyslavice jako sponzorům.
/ Aleš Tunkr

SDH Křoví zve všechny své příznivce
na slavnostní

Svěcení hasičského
praporu
a sošky sv. Floriana
16. června 2007
14.00
Sraz členů SDH Křoví u hasičky,
průvod obcí ke kostelu
15.00
Slavnostní mše sv., odchod k hasičskému domu
a umístění sošky sv. Floriana
17.00
Posezení v hasičském domě
Bohoslužbu bude sloužit strahovský opat
Mons. Michael Pojezdný, přítomni budou kněží
Oldřich Chocholáč, Václav Kříž
a František Koukal
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…Březské obrazem
Oslavy 100 let hasičů ve Březském

Poslanec Jan Kasal a starosta Bohumil Káňa zpívají
se svými manželkami

V PLNÉ PARÁDĚ. Tuhle fotku budou ve Březském ukazovat
svým vnukům.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal má
slavnostní proslov

Nastoupení hasiči

Opravená hasičská zbrojnice

Bohoslužbu a svěcení vedl pan opat Michael Pojezdný

Posezení na závěr
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Turistické centrum
otevřeno

Rekordní studánky

26. května proběhlo slavnostní otevření zařízení
pro rozvoj turistiky, cykloturistiky a sportu v mikroregionu Dobrovolného svazku obcí Deblín.
Tato zařízení byla vybudována za spolufinancování
Evropskou unií. Jedná se o vybudování zařízení
pro oddych cykloturistů a turistů v obcích Úsuší,
Nelepeč, Deblín, Vohančice, Březina. Náklady na
vybudování zařízení činily 5 347 350 Kč. Na otevření zařízení byli pozváni starostové okolních obcí
a význační hosté. Celou akci provázel bohatý kulturní program.
/ Jiří Vitanovský
DO TOHO! Jinošovské studánky se neobešly bez soutěží pro děti.

V sobotu 19. května se uskutečnil tradiční pochod
kolem jinošovských studánek, letos již 29. ročník.
Akce se zúčastnilo rekordních 750 turistů.
Počasí se vydařilo a akci lze hodnotit jako velice
úspěšnou. Na chatové osadě Bělizna, kde pochod
každoročně končí, se vydávala všem účastníkům
tombola, děti se mohly projet na koních, soutěžit
o ceny u připravených her nebo si opéci špekáček.
Mohly také sledovat ukázky zmenšených modelů
skutečných lodí, které brázdily rybník Bělizna.
K dobré pohodě přispělo i vystoupení gymnastek
z TJ Náměšť nad Oslavou.
/Pavel Křeček

KLOBOUK DOLŮ! V Deblíně mají turistické centrum
a nezapomněli ani na hřiště.

Heřmanovská savice

Katov: peníze na hřiště
přiklepnuty
Katov získal dotaci z Programu rozvoje venkova
na druhou etapu budování víceúčelového hřiště.
Poté, co byly v loňském roce provedeny úpravy
terénu, letos následuje položení podkladové vrstvy
(drti), dorovnání hřiště a oplocení. V příštím roce je
/LK
v plánu položení umělého trávníku.

GRATULUJEME! Vítězné družstvo SDH Heřmanov - ženy.

Těsně před čarodějnicemi se uskutečnil již sedmý
ročník Heřmanovské savice. Tohoto hasičského cvičení se zúčastnilo celkem 33 družstev (4 družstva
žen, 13 žáků a 16 mužů). Vítězi se staly týmy SDH
Heřmanov (ženy), SDH Dobrá Voda A (žáci) a SDH
/Pavla Chadimová
Meziboří A (muži).
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Nebe na zemi

V sobotu 28. dubna se v kulturním domě v Ořechově konalo divadelní představení Jiřího Voskovce
a Jana Wericha „Nebe na zemi“, které nastudovali
ochotníci z Víru.
Hra vedla diváky k zamyšlení nad mezilidskými
vztahy, poukazovala na negativní lidské vlastnosti,
ale v závěru dávala naději, že „…pro toho, kdo chce
žít, je na světě plno krás.“
Zcela zaplněný sál svým dlouhotrvajícím potleskem
ocenil výborné herecké výkony, originální kostýmy,
hudbu i výpravu.
Toto představení bylo dárkem pro všechny ořechovské a ronovské maminky k jejich nadcházejícímu květnovému svátku. Ženy přišly i v doprovodu rodinných příslušníků a my doufáme, že
všichni odcházeli spokojení s pěkným kulturním
zážitkem.
/Petra Slámová

Ochotníci hráli v Ořechově.

Krátce z obcí
Heřmanov:

Katova, Kuřimské Nové Vsi, Křoví, Holubí Zhoři,
Bezděkova, Jindřichova a Velké Bíteše.

Katov:

27. května se uskutečnila Soutěž v požárním útoku
– Regional Cup. / V červnu se místní mohou těšit
na tradiční pouť.

Dne 2.6.2007 pořádá SDH Heřmanov karneval ke
dni dětí.
V rámci oslavy svátku matek se za účasti desítek
lidí uskutečnila besídka žáků místní ZŠ.

Košíkov:

U  místního hřiště opravili místní hasiči přístřešek, který slouží jako místo občerstvení. Přibylo
nové zastřešení, takže místní chlapi nezmoknou,
až půjdou na pivo.

Křižínkov:

Obec získala dotaci ve výši 150 000 Kč na úpravu
návsi.

Lesní Hluboké:

V rámci reklamačního řízení probíhá oprava
bazénu, který byl slavnostně otevřen před dvěma
roky. Jak řekl Exitu starosta Karel Lupínek, místní
by byli rádi, kdyby byly do léta opravy hotovy.

Milešín:

Jeden z nejstarších občanů obce Josef Holemý
oslavil 85. narozeniny. Starosta obce Lukáš Doležal
mu při té příležitosti poděkoval za zásluhy pro
obec i pro hasiče.

Níhov:

První červnovou neděli se v obci uskuteční okrskové hasičské cvičení. Přítomni budou hasiči
ze Březky, Košíkova, Nových Sadů, Níhova,

Nové Sady:

Ořechov:

26. dubna oslavili zlatou svatbu Marie a Antonín
Kmentovi. Ke krásnému výročí jim kromě rodiny
přišli poblahopřát i zástupci obce. / V sobotu
5. května byla v Ořechově zahájena rybářská
sezóna. U  rybníka „Obecník“ se sešli nejen členové místního rybářského spolku, ale i ostatní
občané. Jako každý rok se i tentokrát dodržela tradice každého rybáře, že první úlovek byl puštěn
zpět do rybníka.

Pucov:

Od května probíhá zaměřování obce v rámci
pozemkových úprav, jejichž cílem je optimalizovat vlastnické vztahy k půdě.

Skřinářov:

V červenci bude upraveno prostranství okolo
místního rybníka. / Program pouti ve Skřinářově,
která proběhne první víkend v červnu, najdete
v rubrice Exit z nudy.

Velké Meziříčí:

5. května proběhlo ve Velkém Meziříčí noční
hasičské cvičení, součást Žďárské ligy hasičů.
Zúčastnili se ho mj. borci z Katova, Stanovišť,
Krokočína či Hlubokého.

28 / ŠKOLY

Mateřské centrum
Človíček
Človíčci v pracovním

Čtrnáct dnů před slavnostním otevřením MC
Človíček jsem zavítala do jejich domku v dolním
traktu Masarykova náměstí 85.
Jak jste na tom?
Pracovně, snažíme se dělat finální práce, protože na
Den dětí otevíráme.
Jak budou vaše aktivity vypadat pak?
Rádi bychom zahájili pravidelný provoz třikrát
v týdnu, a to v pondělí, středu a pátek, od půl osmé
do půl jedenácté. V programu se určitě objeví pravidelné cvičení, malování, hraní s batolátky... Během
letních prázdnin se scházet nebudeme a sejdeme se
zase až v září.
Redakce děkuje Zdence Švandové za krátký rozhovor a přeje hodně sil a spokojených človíčků.
/MD

Jaké jsou úspěchy vaší školy?
Zúčastňujeme se soutěží Základních uměleckých
škol a dostáváme se do okresních i krajských kol,
odkud máme pěkná umístění. Navíc se prezentujeme na hudebních besídkách a někteří žáci
dokonce vystupují před koncerty Bítešského hudebního půlkruhu.
Pokračují děti z hudebních oborů v druhém
cyklu?
Občas se vyskytne někdo, kdo navštěvuje druhý
cyklus, někteří pokračují v hudbě na konzervatoři.
Půjčujete hudební nástroje?
Na rok. Trubku, příčnou flétnu a malé housle - jako
cvičný nástroj.
Změnil se přístup dětí k hudbě za ty roky, co
učíte?
Platí to, co pořád. Nejdříve se musí zvládnout
nástroj, tedy: nástroj nesmí řídit hráče, ale hráč řídí
nástroj. Pak se dá dělat cokoli. Nedávno mě oslovil můj bývalý žák, abych ho naučil hrát orientální
styl. Řekl jsem mu, že pokud mi bezchybně zahraje
stupnici, tak se vrhneme na orientální pentatoniku.
Stupnice se mu nepodařila. Uznal, že bude ještě
raději cvičit.
Jak vnímáte změny, které přináší Rámcový vzdělávací program?
Doufám, že se ZUŠ nebude týkat. Reforem jsem
už zažil mnoho. Dokonce jsme hráli i ruské noty.
Pro žáka je podstatné zahrát správný tón ve správném okamžiku a správným způsobem. K tomu se dá
dojít jen prací a pílí.
Děkuji za rozhovor.

/MD

Mateřská škola
Masarykovo náměstí
TADY SE PRACUJE. Prostory MC Človíček zatím bez dětí.

Základní umělecká škola

V našem představování jednotlivých oborů ZUŠ,
jsme si na měsíc červen ponechali obor hudební.
Snad i proto, že je zastoupený téměř dvěma sty
mladých muzikantů. Požádala jsem ředitele místní
Základní umělecké školy pana Tomáše Maška
o krátký rozhovor.

O který z nástrojů je na ZUŠ největší zájem?
Jednoznačně vedou klavíry. V poslední době však
ubývá houslí, nyní jich je jen šest. Za ně se hned řadí
akordeony a trumpety.
Jak si to vysvětlujete?
Tam, kde je práce, tam se nikdo nehrne.(smích)

Mámo, pojď si hrát… aneb svátek
matek v mateřské škole
Letos jsme pojali svátek maminek netradičně.
V každé třídě připravily paní učitelky pro maminky
a děti jiný program. U  nejmenších dětí probíhalo
odpoledne v duchu rukodělných prací. Po veselé
besídce se maminky s dětmi pustily do práce –
z připraveného slaného těsta tvořily různé dekorativní ozdoby, které si po upečení odnesly.
Nejstarší děti se uvedly vystoupením hudebnětanečního kroužku Sluníčko, se kterým také druhý
den navštívily a potěšily naše seniory v Domově
důchodců a Domě s pečovatelskou službou.
Další část odpoledne se nesla v duchu soutěží a her.
Děti vytvořily s maminkou sportovní dvojici. Při disciplínách jako je např. chůze na chodidlech, nošení
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MÁMO, POJĎ SI HRÁT. Kdo si hraje, nezlobí ...

vejce na lžíci, skákání s míčem mezi koleny jsme si
užili spoustu legrace. Maminky si vyzkoušely svoji
zdatnost a rychlost, ale jednoznačně bylo znát, že
děti „mají natrénováno“ ze školky. Vyvrcholením
celého odpoledne byla hra „židličková“.
Rozloučili jsme se písničkou a dobrým pocitem,
předáním dárečků, které děti samy vyrobily s láskou
pro svoje maminky.

Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem,
Velké Meziříčí a Velká Bíteš.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – skok daleký,
hod kriketovým míčkem, běh na 60m, vytrvalostní
běh – dívky 800m, chlapci 1500m. Naši žáci získali několik prvních míst a obsadili i druhá a třetí
místa, nasbírali tedy nakonec tolik bodů, že celkové
umístění našeho družstva bylo na 1.místě – blahopřejeme!
Jména žáků, kteří naši školu tak krásně reprezentovali:
dívky – Zuzana Sobotková, Veronika Vavreková,
Nikola Vavreková
chlapci – Stanislav Berka, Martin Müller, Ondřej
Pestr
Do krajského kola SHM 2007, které proběhne dne
31.5., postupují:
Zuzana Sobotková, Stanislav Berka, Martin Műller
– držíme palce!
/Mgr. Vladana Jančíková

Projekt Zelená třída

Na návštěvě u babiček

Naše mateřská škola spolupracuje se Sborem pro
občanské záležitosti Velká Bíteš a při různých
příležitostech děti vystupují v Domově důchodů
a Domě s pečovatelskou službou.
Tentokrát u příležitosti Svátku matek děti uvily
věneček v podobě písniček, básniček a tanečků,
předaly dárečky, které společně vyrobily v mateřské škole. Po vystoupení dětí předal kytičku babičkám a popřál hodně zdraví a štěstí také pan starosta
Mgr. Miroslav Báňa za MěstoVelká Bíteš a za SPOZ
paní Geisselreiterová.
/Kolektiv Mateřské školy Masarykovo nám.

Základní škola Velká Bíteš,
Tišnovská 116

Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem...
... a v tomto duchu proběhla v letošním školním roce účast žáků naší školy v okresním
kole Sportovních her mládeže, které se konalo
dne 18. 5. 2007 ve Velkém Meziříčí.
Okresního kola se zúčastnila smíšená, šesti členná
družstva z pěti škol v okrese – Žďár nad Sázavou,

VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO. Nový projekt a plné ruce práce.

Ve čtvrtek 17. května 2007 proběhla na naší školní
zahradě realizace projektu „Zelená třída“ za podpory Nadace partnerství Strom života, jejímž generálním partnerem je společnost Skanska. I přes
deštivé počasí se nám podařilo zasázet ovocné
a parkové stromy, keře a vytvořit živý plot z tújí.
V současné době už musíme zasazené rostliny jen
zalévat a doufat, že všechny ve zdraví přežijí případnou nepřízeň počasí.
/Jarka Tyllová a Jitka Kalinová

Všem dětem přejeme krásný Den dětí.
Redakce Exitu 162
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PETR OUŘEDNÍČEK
mistrem republiky
i na vodě!

kurenci všech juniorských skifařů ČR podařilo přesvědčivě zvítězit.
V současné době se z nejlepších šesti juniorských
závodníků na skifu sestavila párová čtyřka, přičemž nynější základní posádka se skládá z Josefa Piskáčka, mě, Petra Melichara a Petra
Handloviče. Dva zbývající kolegové jsou v pozici
náhradníků. Náš první mezinárodní závod proběhl
19. - 20. 5. v Brně, kde jsme se v zahraniční konkurenci jako jediná česká posádka probojovali až do
finále A, ve kterém jsme skončili na 5. místě. Tímto
úspěšným výsledkem jsme se nominovali na mezinárodní regatu do Hamburku.
Kromě ní nás také dále čeká dvouměsíční soustředění v Račicích a Třeboni. A pokud vše vyjde dle
plánu, odlétáme 28. 7. do Pekingu, kde budeme
ubytováni v olympijském centru a vyzkoušíme jako
první čeští závodníci trať, na které budou probíhat
olympijské závody v roce 2008!

Skvělá zpráva dorazila na začátku května z Račic.
Na Mistrovství ČR dvojek a skifů ve veslování se
totiž vítězem kategorie juniorů ve skifu stal PETR
OUŘEDNÍČEK, který si tak do své sbírky připsal
další skvělý úspěch.
Náš závodník ve své disciplíně na mistrovství
absolvoval celkem tři jízdy. Nejprve se bezpečně
kvalifikoval do semifinále, kde skončil těsně druhý,
přičemž zajel svůj nejlepší čas 7:48:92 min., aby
pak ve finále za zhoršených klimatických podmínek jasně porazil soupeře z celé republiky a na
2km trati zvítězil o více než tři vteřiny v čase
7:54:95 min.
No a protože od našeho posledního setkání s Petrem už zase utekl nějaký ten čas, využili jsme
příležitosti a zeptali se ho, jak si vedl i v ostatních
závodech, které mezitím proběhly.

BFL
- Základní část vrcholí!

V průběhu měsíců března a dubna jsem se na skifu
připravoval na důležité závody v Hoříně a Račicích,
které rozhodovaly o mé nominaci na mezinárodní
regaty a Mistrovství světa juniorů v Pekingu. První
úspěch letošní „letní“ sezóny se dostavil 14. dubna
na Mezinárodním mistrovství ČR na dlouhou trať
(6 km), kde jsem se umístil na stříbrné pozici. Byl
to závod všech skifařů z ČR vylepšený mezinárodní
účastí některých závodníků z Německa a Švédska.
Celkem se jej zúčastnilo přibližně 50 skifařů.
První závod na „klasickou“ 2km trať jsem si vyzkoušel na Jarních závodech v Brně, kde jsem vyhrál.
Nejdůležitějším závodem pak bylo již vámi zmiňované Mistrovství ČR dvojek a skifů v Račicích,
jehož vítězové si vybojovali nominaci na mezinárodní regaty v zahraničí. Zde se mi tedy v silné kon-

K závěru základní části se blíží další ročník Bítešské
fotbalové ligy. V době uzávěrky tohoto čísla Exitu162
zbývalo mužstvům s určitými výjimkami odehrát
už jen pět závěrečných kol.
Ta měla definitivně rozhodnout o čtyřech postupujících do finálové části soutěže, ve které se bude hrát
vyřazovacím „play-off“ způsobem.
První účastník finálové části soutěže je přitom
znám už nyní. Je jím tým FC Salajka, který průběžné tabulce k 21. 5. 2007 vévodil s komfortním
náskokem sedmi bodů. Ovšem i další tři týmy v pořadí (AC Huba, FC Nebštych a Dřevokazi) rovněž
měly do play-off velmi slušně našlápnuto, protože
odstup dalších mužstev v tabulce již byl poměrně
značný.

Pořadí

Mužstvo

Zápasy

Vítězství

Remízy

Porážky

Branky vstřelené

Branky
inkasované

Body

1.

FC Salajka

11

10

0

1

74

25

30

2.

AC Huba

10

7

2

1

61

17

23

3.

FC Nebštych

11

6

2

3

58

41

20

4.

Dřevokazi

12

6

2

4

58

41

20

5.

Staří páni

12

3

5

4

27

36

14

6.

Hurican Křoví

11

4

1

6

25

39

13

7.

SK Omega

12

4

1

7

34

72

13

8.

FC Jasenice

11

3

2

6

36

56

11

9.

Seliko

12

0

1

11

17

60

1

SPORT / 31

zápasy, ve kterých naznačilo, že se chce o záchranu
Krajského přeboru i přes nepříznivou výchozí pozici
pořádně porvat.
Prostřední část jarní sezóny pak sice začala zaslouženou porážkou 1:3 na hřišti v Humpolci, od té
doby si ale naši připsali čtyři vítězství v řadě (doma
s Moravskými Budějovicemi, v Třebíči s Borovinou,
doma se Světlou nad Sázavou a v Žirovnici) a v tabulce se tak postupně propracovali už na 10. místo
se současným ziskem 25 bodů. Jen připomínám,
že na podzim naši vybojovali pouhopouhých osm
bodů.
Závěrečná čtyři kola soutěže tak slibují nesmírně
dramatickou podívanou. Podle papírových předpokladů by k záchraně soutěže, ze které mohou podle
vývoje ve vyšších soutěžích klidně sestupovat i čtyři
mužstva, mělo stačit 30 bodů. To znamená, že k jistotě záchrany naši musejí ještě minimálně 2x zvítězit. A to nebude vůbec jednoduchý úkol. Na druhou
stranu se naše mužstvo nyní nachází v takové herní
i psychické pohodě, že se žádného ze zbývajících
soupeřů (Polná, Nová Ves, Žďírec nad Doubravou,
Okříšky) obávat nemusí a má na to je porazit.
Nechejme se tedy překvapit, co nám přinese tradičně vypjatý závěr soutěže a věřme, že za měsíc na
tomto místě bude možné nahlásit: „Mise - Záchrana
Krajského přeboru - splněna.“

Jak ale vše nakonec dopadne a které týmy se budou
na přelomu června a července ucházet o vítěznou
trofej, to se dozvíme až v průběhu nadcházejících
zhruba čtyř týdnů.

Běh do Křibu v Pucově
V sobotu 23. 6. 2007 pořádá SDH z Pucova již
21. ročník tradičního závodu v běhu do Křibu. Na 80
m trati s převýšením 45 m, jejíž povrch tvoří tráva
a jehličí, se závodníci za každého počasí poperou
v celkem osmi mužských a ženských kategoriích
o hlavní cenu, kterou je již tradičně živé sele.
To je zaslouženou odměnou pro závodníka
s absolutně nerychlejším časem. V loňském roce
se jím v konkurenci 123 závodníků stal vicemistr
republiky v běhu na 100 m JAN VELEBA, který
časem 14,27 sekund zároveň vytvořil nový traťový
rekord.
Začátek závodu je ve 14 hodin, trať bude uzavřena
v 16.30. Obuv závodníků je libovolná. Slosovatelné
startovné činí pouhých 10 Kč, bohaté doprovodné
občerstvení je pochopitelně zajištěno.

FC Spartak Velká Bíteš
Mise „Záchrana Krajského
přeboru“ pokračuje

Výsledky našeho mužstva v posledním období:

Skvělé výkony předvádějí v posledních týdnech naši
fotbalisté. V čase uzávěrky minulého čísla Exitu162
mělo bítešské „áčko“ za sebou celkem čtyři jarní
Pořadí

Mužstvo

Zápasy

Vítězství

Remízy

Porážky

Skóre

Body

1.

Havlíčkův Brod

22

15

3

4

44:27

48

2.

Humpolec

22

13

5

4

37:18

44

3.

Bystřice n. P.

22

13

4

5

52:24

43

4.

Borovina

22

10

5

7

38:36

35

5.

Žďírec n. D.

22

9

7

6

39:31

34

6.

Polná

22

7

9

6

29:25

30

7.

Mor. Budějovice

22

9

3

10

30:37

30

8.

Okříšky

22

7

6

9

31:27

27

9.

Pelhřimov

22

6

9

7

32:37

27

Velká Bíteš

22

6

7

9

24:30

25

10.
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Pá 1.6.

So 2.6.

Ne 3.6.
Čt 7.6.
Pá 8.6.
So 9.6.
Ne 10.6.
Út 12.6.
Čt 14.6.
Pá 15.6.

So 16.6.

Otevření Mateřského centra Človíček na Masarykově
náměstí 85. Bude otevřeno vždy v pondělí, středu a pátek od
8.30 do 11.30
Pohádkový les v obecním lese Liští. Pořádá OÚ Jinošov a jinošovské ženy
Dětský den
Pouťová zábava se skupinou Team Rock
Poutní mše svatá
Okrskové hasičské cvičení
Pouťové posezení s dechovkou - hraje Lesanka
Mezinárodní hudební festival CONCENTUS MORAVIAE.
Sharon Kam a Ludmila Peterková - klarinet, Irina
Kondratěnko - klavír
Zahradní slavnost. Viz str. 9
Křest hvězd Waldemara Matušky a Miro Žbirky. Viz str. 9
Zábava se skupinou Anna Rock
Pouťová zábava se skupinou Provokace
Pohádkový les. Půjde se tradičně přes Letnou, kde na děti
čeká spousta pohádek a soutěží. Pořádá Kolpingova rodina.
„Pojďte s námi k hasičům.” S sebou si vezměte dobrou
náladu.Pořádá MC Človíček.
Putovali kdysi hudci. Folklorní pořad s Českým rozhlasem.
Viz str. 9
I na mateřské krásná s Mary Kay. Seznámení s kosmetikou,
nové trendy v letním líčení a k dispozici vám bude i vizážistka
Zlaté kolo Vysočiny. Trať 200 km start v 7.00 hodin, trať
100 km v 10.00 a 50 km v 10.30. Přihlášky a podrobnosti viz
http://zlatekolo.webpark.cz. Registrace končí 15.6.!
Mezinárodní fotbalový turnaj přípravek o pohár hejtmana
kraje Vysočina
Svobodní vs. ženatí. Fotbalový zápas, občerstvení zajištěno.
Slavnostní svěcení hasičského praporu. Viz str. 24
Mladé Bítešsko. Pořádá Klub kultury.

Ne 17.6.
Út 19.6. Výstava obrazů malíře Jiřího Schwemleina
Pá 29.6.
Mše sv. a táborák na ukončení školního roku. Zveme nejen
Pá 22.6. děti, ale i jejich učitele!
Pouťová zábava se skupinou Provokace
Tradiční bítešská pouť
Primice Tomáše Koumala v Deblíně.
Viz www.farnostdeblin.cz
Ne 24.6.
Slavnostní varhanní koncert Zdeňka Kapla a Martina
Kubáta. Dárek pro Bíteš u příležitosti pouti.
Vstupné dobrovolné.
Předpouťová zábava se skupinou Provokace
Pouťová zábava se skupinou Anna Rock
So 30.6.
Velká pouťová diskotéka s legendou Brna
a pivovarem Regent
Pouť ve Křoví
Ne 1.7.
Soutěž v požárním útoku a ukázky hasičské techniky
Čt 5.7. - Softtenisový turnaj čtyřher. Přihlášky v restauraci Salajka.
So 7.7.
Startovné 200 Kč. Více čtěte v příštím Exitu.

V. Bíteš - MC Človíček

8.30

Jinošov

14.00

Ruda - hřiště
Skřinářov
Skřinářov
Níhov
Skřinářov

14.00
20.00
9.00
13.00
14.00

Náměšť nad Oslavou zámek

19.30

V. Bíteš - MŠ U Stadionu
V. Bíteš - Chodník slávy
Svatoslav
Ořechov

16.00
17.00
20.00
20.00

V. Bíteš - od MŠ na náměstí 14.00
V. Bíteš - od lékárny U tří
sloupů

9.00

V. Bíteš - Kulturní dům

18.00

V. Bíteš - MC Človíček

9.00

Ruda - od Kulturního domu 7.00
V. Meziříčí - hřiště
Zbraslav - hřiště
Křoví
V. Bíteš - Klub kultury
V. Bíteš - Klub kultury

7.30 17.30
14.00
14.00
13.00
8.00 15.30

V. Bíteš - farní zahrada

18.00

V. Bíteš - Kulturní dům
V. Bíteš - kostel a náměstí

20.00
celý den

Deblín

15.00

V. Bíteš - kostel

19.00

Jinošov
Křoví - sokolovna

20.00
20.00

V. Bíteš - Kulturní dům

21.00

Křoví - kostel
Přibyslavice

9.30
12.30

Přibyslavice - hřiště
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