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Nominace na další hvězdu

Informační měsíčník pro obyvatele
Velké Bíteše a okolních obcí

Snad každý si pamatuje
z dějepisu alespoň jedno datum:
1212 – Zlatá bula sicilská. I když
už mnohým uniká, cože to vlastně
bula byla.
7. 7. 2007 je určitě zajímavé
datum z hlediska numerologie. Pro nás, kteří pracujeme
v datařině už od minulého století
má jeho zápis ve tvaru 070707
ještě další kouzlo. Nezáleží totiž
na tom, jestli je zadáte ve tvaru
den – měsíc - rok, rok – měsíc den, nebo americky měsíc – den rok. Prostě ten den chybu v datu
neuděláte. Proto si na sedmého
července naplánujte činnosti,
jejichž datum je dobré si pamatovat. Není nic trapnějšího, než hledat pokaždé občanku, když se vás někdo
zeptá na datum narození.
Na důležitost snadno zapamatovatelných dat upozorňoval státníky,
politiky, mocnáře i ostatní dějinotvůrce náš největší polyhistor Jára
Cimrman. S poděšením zjišťuji, že na něj zapomněli při pokládání pamětních
hvězd. Proto se za jeho hvězdu přimlouvám. Když ne do Bítešského chodníku slávy, tedy aspoň do toho holywoodského.
A termín položení je nabíledni: v pátek 8. 8. 2008, nejlépe krátce po
osmé...
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 / TÉMA MĚSÍCE

Nevidím, co vidíš ty

Jak se žije handicapovaným v Bíteši?

Naše spolupracovnice Hanka si „půjčila“ na odpoledne kočárek s dítětem a vydala se s ním po Bíteši
na vycházku. Přišla celá rozlámaná a naštvaná, jak musela přejíždět obrubníky, kličkovat mezi auty i
děrami na silnici, zvedat kočárek do schodů. Tak jsme se rozhodli zeptat se těch, kteří musí překážek
překonávat mnohem víc – jsou nevidomí, na vozíčku… Čekal jsem hodně stížností a připomínek,
výsledek rozhovorů mě ale naprosto uzemnil.
Zkuste si se mnou projít náměstí.
Kovomat – dva schody, Kulturní a informační centrum – dva schody, výstavní sál, učebny a kancelář v
prvním patře. Pojďme dál: prodejna oděvů – schody, zubní ordinace – první poschodí, optik – schody.
„Sociálka“ - schody. Obě cukrárny – schody, drogerie, papírnictví – schody, tabák – schod, železářství
– schod, prodejna s mobilními telefony, textil – schody. Knihovna v prvním patře, obuv – schody, CK,
papírnictví, drogerie – alespoň po jednom schodu. Hlavní vchod radnice, technické služby – schody, hračkářství – schod.
To je jenom náměstí – a to nemluvím o kvalitě chodníků a výšce obrubníků. Přístup k přechodu u západní
kašny musí být pro vozíčkáře lahůdkou. Ale tam se snad brzy dočkáme zlepšení (viz aktuality).
Zkuste si jako vozíčkář zajet v Bíteši k lékaři. Poliklinika, přestože její přístavba zase tak historická není,
své bezbariérové vstupy „pečlivě tají“. Do kulturního domu se zatím také na vozíku dostanete jen s pomocí
silných ochotných spoluobčanů. Naštěstí také zde je plánována výstavba bezbariérového přístupu.
A co mi řekli ti, pro které jsou tohle všechno překážky naprosto zásadní, si přečtěte na další straně.

Nečekejme, že se ozvou sami. Naučili se žít ve světě, který je vytvořen pro zdravé a berou to jako samozřejmost. Myslím, že bychom se měli zamyslet my.

TÉMA MĚSÍCE / 

Pavla Pelánová, masérka

Jaroslav Karmazín, telefonista

Jak se vBíteši orientujete jako nevidomá?

Pracuješ už léta jako v PBS Velká Bíteš, dojíždíš autobusem z Vlkova. Co by sis přál za zlepšení, které by ti usnadnilo život?

V Bíteši to ještě jde. A čím větší město, tím je to
lepší – je tam víc záchytných bodů. Nejhorší je
pro mě cesta na autobus v Jáchymově. Hodně mi
pomáhá Bára (vodicí pes), ale už je jí dvanáct let
a má plný nárok na důchod. Bez ní bych právě tu
cestu na autobus jen těžko zvládala.
Jak se dostáváte do práce?
Normálně autobusem, potom přes silnici, do prvního patra vyjdu docela dobře - a už jsem tady.
Zatím se mi nestalo, že by auto na přechodu nezastavilo. V Brně je to jednodušší – tam je na přechodech zvuková signalizace.
Jste masérka – co jste pro to musela udělat?

Abych se uzdravil. Už jako dítě jsem přišel o
zbytky zraku. Potom se ještě přidalo zranění
páteře, takže jsem odkázán na invalidní vozík. Já
vím, ty čekáš, že si začnu stěžovat, kam všude se
nemohu dostat, kde by se dal udělat bezbariérový
přístup. Ale to já vůbec nechci! Kam potřebuji,
tam se dostanu. Když tam jsou schody se zábradlím, tak se rukama vytáhnu, autobusem jezdím
každý den. Cestování – samozřejmě s průvodcem. Ráno se o mě lidi v autobuse hádají, kdo mě
doprovodí ke dveřím.
Jak ses dostal na telefonní ústřednu?

Absolvovala jsem postupně osm speciálních kurzů
– počínaje základním půlročním v Praze, reflexní
terapie plosky nohy, manuální lymfodrenáž, mobilizace ramenního kloubu a kříže, thajské masáže a
další. Posledním hitem je masáž pomocí lávových
kamenů – tato technika pochází z Číny a moc se
mi líbí. Zatím byli všichni spokojeni. Důležitá je i
správná hudba a výběr olejů.

Po základní škole pro nevidomé v Brně jsem
vystudoval střední ekonomickou v Praze a v
roce 1975 nastoupil tady na fabriku. Samozřejmě
potřebuji některé speciální pomůcky. Abych
mohl vyhledávat v telefonním seznamu, používám starší počítač s hlasovým výstupem Eureka.
Mobil na mě taky mluví, abych se mohl orientovat v jeho nabídkách, v seznamu nebo si přečíst
textovou zprávu.

Používáte nějaké speciální pomůcky?

Používáš normální klávesnici?

Dost důležitý je pro mě počítač – sice je už starší,
s Windows 95, ale ještě slouží dobře. Vedu si na
něm účetnictví a kuchařku.

Jistě, psát jsem se naučil všemi deseti, to se
vždycky hodí. Umím na psacím stroji i na klávesnici. A pochopitelně zvládám i psaní Braillova
písma. (pozn. red.: pan Karmazín drtí své protivníky na soutěžích více než 200 znaky za minutu)

Jak se k vám lidi chovají?
Rozhodně si nemůžu stěžovat. Spíš jsem ze
začátku zažila pár humorných historek. Třeba
mě chtěli vyhodit z čekárny u lékaře, že tam pes
nemá co dělat. Nebo do Café Jana se dobývala
jedna paní se psem: „A proč tam může ten váš a
ten můj ne?“ „Protože je vodicí.“ „Ale ten můj má
taky vodítko...“
Většinou jsou už lidé líp informovaní, ztrácejí
ostych a začínají se k nám chovat normálně vzhledem k naší situaci.
Děkuji za rozhovor, těším se na masáž.

Oceňuji nadhled, s jakým žiješ svůj každodenní život. Jaké máš záliby?
Hlavně hudbu. Když je dobrá společnost, vezmu
akordeon, klávesy se hodí třeba při mši ve Vlkově.
Rád hraju šachy, zajímá mě elektrotechnika, jednoduché věci dokážu i pájet – samozřejmě ne
tištěné spoje.
Děkuji za rozhovor. Jsem rád, žes mi ukázal,
jak překonávání viditelných i neviděných handicapů pomáhá člověku vyzrát.
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 / Pro tento měsíc - festivaly

Je libo festival?

Léto přichází a s ním i tradiční
sezóna nejrůznějších festivalů.
A protože nabídka je opravdu
pestrá a v Bíteši o prázdninách
nenarazíme na žádnou kulturní hitparádu, připravili jsme
exkluzivně pro čtenáře Exitu
malou exkurzi na festivaly i v
širším okolí.

Nejblíže konaným festivalem jsou
Folkové prázdniny v Náměšti nad
Oslavou, což je nejbližší místo,
kam se vyplatí udělat výlet na
víkend nebo i v pracovní den. Ty
letošní se uskuteční v termínu
od 21. do 28. července. Jejich
hlavními lákadly budou bezesporu
Trabandi, Hradišťan nebo Jarmila
Šuláková (stejně jako na festivalu v Telči). Jednotlivé dny festivalu mají svou tematiku, takže
se můžete například zúčastnit
irského či divadelního dne anebo
představení pod záštitou hlasů
z kopců a hor. Další informace
naleznete na www.folkoveprazdniny.cz.
Další obdobnou oslavou převážně
folkové hudby jsou Prázdniny
v Telči. Tento festival se koná
od 27. července do 12. srpna
a nabídne svým návštěvníkům
mnoho podob kulturního vyžití.
Na samotném telčském náměstí
se zrodí tzv. Kocouří scéna,
na které jsou k vidění různé
podoby hudebního a divadelního
vyjádření. V minulosti zde mohly
být spatřeny břišní tanečnice nebo
loutková představení Víti Marčíka
(výborná záležitost, letos je na
programu Strašlivá podívaná).
Tato scéna ožije v odpoledních
hodinách. V půl 8 se pozornost
přenese na nádvoří telčského
zámku, kde probíhá hlavní
hudební ochutnávka. Ovšem i
v pozdních nočních hodinách
se pokračuje ve sklepních prostorách Nocturna, kde je tento
rok možné vidět Vaška Koubka,
Martinu Trchovou či skupinu

Hm... Více informací je k dispozici na www.prazdninyvtelci.
cz.
Překvapením jistě bude i divadelní, filmový a hudební minifestival v Rosicích, konaný na
Starém pivovaru ve dnech 3. - 5.
srpna Jedná se o žánrově jinou
akci, než byly dvě výše zmíněné.
Mladé a neokoukané tváře
účinkujících mohou nabídnout
zajímavou podívanou. Setkáte se
zde s hip hopem, indie-rockem,
grunge-rockem, nu-metalem a
několika DJs. Příjemnou atrakcí
bude parkour crew, žonglování s
ohněm nebo přehlídka s krátkými
amatérskými filmy.
(www.krumpfest.cz)
Festivalů je přes léto nepřeberné
množství. Tři uvedené byly pouze
malou ochutnávkou toho všeho,
co vám organizátoři a kulturní
nadšenci nabízejí. Jde jen o to si
vybrat. Ale ať se jedná o jakýkoliv žánr, nejde šlápnout vedle.
Jak by řekla většina festivalových
návštěvníků, hlavní je atmosféra...
/HV/

Foto Víťa Marčík

Tip na jeden z festivalů
v měsíci červenci:
12. - 15. 7. 2007
Masters of Rock
Vizovice

Sepultura, Divokej Bill,
Die Happy...
www.mastersofrock.cz

anketa

Zeptali jsme se:

Festivaly jsou průvodním
znakem letních prázdnin, proto
jsme se v anketní otázce ptaly:
Navštěvujete letní festivaly?
Pokud ano, jaké patří mezi vaše
nejoblíbenější?

Martin
Zadělák
Chtěl bych, ale
teď již na to
nemám čas,
protože jsem zaměstnaný. Mým
velkým přáním je navštívit festival v Telči.

Eva
Zavadilová

Loni jsem
navštívila festival poprvé, byli
jsme na festivalu Benátská noc
na Malé Skále. Protože se mně
loni festival moc líbil, letos se
chystáme na ten stejný. Už se
moc těším.

Dušan
Sláma

Ano, většinou
tak jeden, dva –
hudební.
Mezi ty pro mě oblíbené festivaly patří spíš folkové Horácký džbánek, Folkové
prázdniny v Náměšti nad
Oslavou. K dalším patří TŘI
SESTRY GAMBRINUS TOUR
na výletišti v Náramči.

Ondřej
Požár
Letní fesťáky
miluju, protože
jsou pod širým
nebem.. Sjíždím pravidelně tři,
letos jsem byl už na Zámostí,
Chystám se na Hradhouse a na
Svojšice, letos bych chtěl ještě
přidat Mácháč, ale nevím jestli
mi to vyjde.

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

Kosmic Jam
2007
Kosmic jam – akce, která proběhla s podtitulem AUDIO –
VIZUÁLNÍ EXPERIMENT, se
konala v prostorách velkobítešského Domu kultury – dne 09.
06. 2007.
O „reprodukovanou živou techno

DJ Stanley

cích, jako součást vizuální projekce.
Všem děkujeme za účast i morální
podporu, a na další vlnu, která
tímto počinem dozajista nekončí,
se těšíme zase opětně s tímto
‚trojlístkem‘ někdy později na
další zdařilé Kosmic Jam – technovizuální akci.
Organizátoři akce

se motorkáři společně pomodlili. Každá motorka potom byla
požehnána a pokropena svěcenou vodou. Otce Poláčka jsem se
zeptal na smysl této akce.
Do diktafonu nám řekl:
Mám takovou vizi, že to přeroste v hnutí porozumění mezi
policií a námi motorkáři. Dosud
byl vztah motorkářů k policistům dán strachem před pokutou, obavou ze ztráty bodů. Teď
do toho vnášíme něco nového,
chtěli bychom, aby se obě strany
dokázaly dívat očima toho druhého. Tedy aby se motorkář vžil
do kůže poldy a naopak. Myslím,
že policisté jsou všichni technici

Cosmic Jam 2007

hudbu z gramofonu‘ se starali
2 začínající, leč skvělí DJ´s , za
uměleckým jménem DJ Chariot
se ukrývá Jan Brychta a dalším
uměleckým jménem
DJ Stanley najdeme Standu
Horkého.
Oba dva hudebníci se
dokázali i přes počáteční technické obtíže, které tuto akce zpočátku provázely, poprat s nepříliš
horlivou přízní osudu a sehráli
svoje gramofony i songy z vinylů
v jednolitý, leč pestře propojený
celek.
Celou hudební událost též doprovázela experimentální video
projekce, o kterou se postaral
VJ Jab – Petr Jabůrek. Sehraně se
popral s laděnými tóny linoucími
se z reproduktorů. Video projekce důmyslně spojovala prvky
dj´s umění v ucelený prvek. Též
nelze opomenout i zdařilý pokus
o zapojení tanečníků a přihlížejí-

Žehnání
motorek
V neděli 10. června odpoledne
bylo na bítešském náměstí
nezvykle mnoho motorek různých značek. Farář Bohumil
Poláček zorganizoval v Bíteši
dosud nevídanou akci – žehnání motorek.
Po krátkém požehnání proneseném netradičně megafonem

Žehnání motorek

a pochopí, že si nechceme své
stroje ničit nízkými otáčkami. A
na tolerovaných rychlostech se
určitě domluvíme.
Plánujete další obdobné akce?
Určitě příští rok. Chci, aby se to
stalo tradicí.
/OH
Děkuji.

OHLÉDNUTÍ / NAHLÉDNUTÍ / 

Přes krátkou dobu, kdy se
věnujeme tomuto druhu japonského umění, si myslím, že jsme
v soutěži dopadli poměrně dobře.
Na stupně vítězů si musíme sice
ještě počkat, ale s pátým mís-

Pohádkový les
Ani
letos
nezapomněla
Kolpingova rodina, že v červnu
se děti těší na pohádky a pohádkové postavy, které mohou v lese
okolo Bíteše potkat.
Dne 10.6.07 nám však počasí
nepřálo. Hned po obědě se nás
snažily vystrašit tmavé mraky na
obloze, které nás i mírně zkropily, ale potom se odvalily pryč,
takže se herci směle vydali na svá

šet, jak je těžké dostat se do nebe,
zvláště, když u brány je anděl
Petronel a pokouší ho čert Uriáš.
Ani Trautenbergovi se nepodařilo
usušit seno, i když Krakonošovi
děkovali za nádherné počasí.
Protože déšť po kratičké nadějné
přestávce spustil nanovo a tentokrát vydatněji, nezbývalo, než
odvážlivce poslat domů. Děti se
tak nemohli dozvědět, co sudičky
předpověděli Plaváčkovi, jaké
„veledílo“ vymýšleli Pat a Mat a
spoustu dalších pohádek, které
ponecháme v utajení.
Další náhradní termín se nám
nepodařilo domluvit, omlouváme se tedy všem, kteří chtěli
letos pohádkový les navštívit. O
to více se budeme všichni těšit na
příští rok.
/Ludmila Fatěnová

stanoviště. I odvážných diváků,
které mraky neodradily, se dostavilo poměrně dost.
První tři skupinky stihly zahrát
svoji pohádku, potom však
začal lijavec, který provázelo i
hřmění. Smolíček s jezinkami se
tak museli schovat do opravdické
chaloupky a ne všechny děti si
stihly u nebeské brány vyzkou-

Bonsajisté
v Jihlavě
Ve dnech 31.5. – 3.6. se uskutečnila v Jihlavě celostátní výstava
bonsají, kdy částí programu
(sobota 2.6.) byla soutěž mladých talentů v tvarování, které
se zúčastnili členové Bonsai
kroužku při ZŠ Velká Bíteš.

Denisa Ondráčková

tem Dalibora Pavlara (V. Bíteš)
a Nikoly Kozové (Košíkov) stejný počet bodů, sedmým místem Jiřího Jaška (Křoví), osmým
místem Denisy Ondráčkové
(Košíkov) a devátým místem
Petry Pelikánové (Košíkov)
můžeme být spokojeni, když vezmeme v úvahu, že tuto soutěž
můžeme považovat za mistrovství ČR.
Samozřejmě, že naše cíle jsou
vyšší a již nyní se pilně připravujeme na Bonsai cup (obdobná
soutěž v rámci ČR), který se bude
jako každoročně konat v říjnu
2007 v Libčanech u Hradce
Králové. Semináře tohoto bonsai
centra navštěvujeme pravidelně
a pod vedením zkušenějších se
stále zdokonalujeme.
	Závěrem bych rád oslovil všechny mladé, ale i věkem
pokročilejší zájemce o tak ušlechtilého koníčka, jako je pěstování
bonsají, aby nás kontaktovali na
tel. 721800863 nebo osobně na
druhém stupni ZŠ V. Bíteš každé
úterý od 13:30 – 15:30. Po dohodě
i o prázdninách. Doufám, že se
budeme scházet v hojném počtu.
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Z Německa na
kolech

tato návštěva byla velice krátká,
potěšila nás. Posiluje naše vzájemné vztahy, dozvěděli jsme se
novinky od nich a oni zase od nás
a v plánu už je další setkání, tentokrát opět ve větším měřítku.
		
		

Křest hvězd
Posezení s německými přáteli na
zahradě u Lajkepů

Další setkání Kolpingovy rodiny
z Velké Bíteše s přáteli ze
Schrobenhasenu se mělo uskutečnit opět v Bíteši. 11.6.07 nás
mělo navštívit 11 seniorů, kteří
se z Německa vydali na kolech. I
přes dlouhodobou domluvu nám
všechny naplánované věci nevyšli, jak bychom si přáli, což naše
přátele, kteří přijeli dříve a nevěděli o čerstvých změnách, mírně
rozladilo. Na poslední chvíli jsme
totiž hledali nové místo pro naše
setkání. Po několika telefonátech (ještě že existují mobily) se
naštěstí vše urovnalo a Němci,
zvyklí na přesnou organizaci,
opět nabyli klidu. Potom je už
podle plánu čekalo uvítání na
radnici (pan starosta s paní místostarostkou přerušili jednání
rady), návštěva bítešského muzea
a prohlídka nových varhan, které
z poslední návštěvy u nás ještě
vidět nemohli. Naši přátelé nás
pozvali na večeři, kterou sami
režírovali.
Přípravy a následně i výsledek
byly velkolepé. Po krátkém posezení spěchali všichni do hajan,
neboť místní čekal pracovní den
a tedy ranní vstávání. Senioři ze
Schrobenhausenu odjeli auty do
Brna, kde pro ně byla domluvená
prohlídka Petrova a centra města
a potom za Brnem opět usedli na
kola a šlápli do pedálů, protože
ještě ten samý den chtěli přejet
hranice a přiblížit se Vídni, kudy
vedla jejich další trasa. I když

Mediálně dlouho očekávaný
okamžik křtu dalších hvězd
do bítešského Chodníku slávy
nadešel v pátek 8. června v 17
hodin. Plán byl splněn na 150
%, neboť místo dvou hvězd byly
pokřtěny tři.
Moderátor slavnostního podvečera Martin Hrdinka z rádia
Vysočina nejdříve přivítal na
pódiu bítešskou hvězdu – mladou zpěvačku Ilonu Brymovou.
Ta svým výkonem příjemně překvapila. Všichni se otočili, když
náměstí obkroužil koráb amerických silnic – Buick Riviera SPZ
WALDA s řidičem (a majitelem)
Ctiborem Velebou. Pasažerem
byl Waldemar Matuška – nositel první letošní hvězdy. Bohužel
ocenění „Tuhle rundu platím
já“ nedošlo naplnění, protože
Waldemar spěchal na vystoupení.
Snad příště :-)
Méně nápadně se na podium
dostavil Miro Žbirka a pokřtil

Buick Riviera s SPZ Walda

Nositel první letošní hvězdy

Meky Žbirka zpívá bítešskému
publiku

hvězdu „Za vybrané československé speciality“. K tomu přidal i
několik písniček, které si diváci
rádi zazpívali s ním.
O třetí hvězdě věděli jen zasvěcení – i samotný organizátor akce
Jiří Rauš se zdál být překvapen.
Komise Bítešské akademie slávy
mu k jeho padesátinám udělila
hvězdu „ Za pohostinství a tradici“.
/OH
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Putovali hudci
Ve čtvrtek 14. června byl kulturní dům vyhrazen veřejné
rozhlasové nahrávce Českého
rozhlasu Brno „Putovali hudci“.
Na podiu se vystřídal Bítešan a
BROLN.

Více než stovka posluchačů se
sešla na společném vystoupení
Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a Bítešanu.
Domácím byl vyhrazen „první
poločas“, muzikanti i zpěváci
předvedli příjemně poslouchatelné písničky z našeho kraje.
Pořadem provázel Jiří Plocek,
bývalý Bítešák, vynikající houslista a mandolinista „zlaté éry“
Poutníků, teoretický i praktický
folklorista. Zdůraznil význam
vymezení Bítešanu na podhoráckou oblast, soubor má potom
větší šanci dostat se na různé festivaly.
Asi po hodině nastoupil BROLN,
obnovený vloni po dlouhé
nečinnosti - i když v menším
obsazení než v dobách své

největší slávy za primášů Hovorky, Smejkala, Volavého. Velkou
zásluhu na tom, že BROLN po
13 letech znovu hraje jako těleso
Českého rozhlasu Brno má právě
Jiří Plocek. Soubor představil
část ze svého širokého repertoáru
– slyšeli jsme skřipáckou muziku,
zbojné písně i tarogató v rumunské melodii. Závěrečná společná

v České republice i v zahraničí a mají za sebou mnoho
úspěchů v interpretačních soutěžích. Zdeňka Kapla s jeho chotí
si možná někteří čtenáři pamatují. Vystoupili totiž v Bíteši před
čtyřmi roky, když se začínalo se
sbírkami na nové varhany. Peníze
z jejich koncertu byly vůbec první,
které byly na varhany určeny.
V koncertu zazněla mj. díla J.
S.Bacha, J.D.Zelenky, A. Dvořáka,
F. Mendellsohna-Bartholdyho či
Z. Pololáníka.
V programu koncertu nechyběla ani varhanní improvizace na
téma zadané posluchači. První
návrh z dílny bítešských ministrantů zněl „Holky z naší školky“,
nakonec ovšem zvítězilo téma
„Radost“. A Martin Kubát přítomné nezklamal – rejstříky
bítešských varhan o radosti vypověděly opravdu vydatně.
Myslím, že nikdo, kdo se slavnostního koncertu zúčastnil,
nelitoval a odnesl si krásný zážitek. S tím odjeli i oba účinkující –
jak nám sdělil Zdeněk Kapl, jsou
nové varhany opravdu důstojným
a krásně znějícím nástrojem,
který je hoden našeho kostela a
můžeme být na ně hrdi.
/LK

Sklenička tófarová nebyla sice,
jak moderátor zdůraznil, přímou
pobídkou k další konzumaci,
ale krásný večer přímo volal po
doznění...

/OH

Holky z naší
školky v kostele?
U příležitosti bítešské pouti se
letos poprvé uskutečnil také
slavnostní koncert. Do bítešského kostela přijeli z Opavy
varhaník Martin Kubát a zpěvák Zdeněk Kapl.
Oba vyučují na Církevní konzervatoři v Opavě, koncertují

Varhany

12 / LIDÉ KOLEM NÁS

Rozhodnutí na celý život

Blažej Hejtmánek ze Březí bude mít v červenci primici

Jeho stářníci se žení a myslí na
děti. On ne. Právě naopak – slíbil,
že se neožení nikdy. Je mu dvacet
šest, jmenuje se Blažej Hejtmánek
a v červnu byl vysvěcen na kněze.
Jeho primiční mše svatá bude
v nedalekém Březí jednou z největších událostí posledních let.
Jak ses rozhodl stát se knězem?

Po maturitě jsem téměř na
poslední chvíli poslal přihlášku
ke studiu na teologickou fakultu
Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, a to na program
Pastorační asistent – pedagog
volného času. Byl jsem přijat, ale
během studia se ve mě ozývalo
Pánovo volání: Pojď za mnou.
A to volání jsi hned uposlechl?
K rozhodnutí jít cestou kněžství
jsem dospěl, až když jsem byl ve
třetím ročníku. Přerušil jsem studium v Budějovicích a po přijíma-

I FOTOGRAF JE VE SLAVNOSTNÍM - Blažeje Hejtmánka drží za ruce brněnský
biskup Vojtěch Cikrle. Všimněte si fotografa vpravo za Blažejem – i on musí mít
ministrantský oblek v tuto sváteční chvíli, v den kněžského svěcení.

cích pohovorech do kněžského
semináře jsem v září roku 2003
nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci. Po proce jsem
dále pokračoval ve studiu teologie na Univerzitě Palackého
v Olomouci.

Hej, kdože? Hejtmánek Blažej!
Narodil se 29. prosince 1980 v Mostištích u
Velkého Meziříčí. Pochází ze Březí u Velké
Bíteše. Má dvě mladší sestry – Veroniku a
Danielu.
Maturoval v roce 1999 na ISŠ dopravy a služeb
v Jimramově. Studoval v Českých Budějovicích.
Roku 2003 vstoupil do teologického konviktu a
od roku 2004 studoval teologii na Univerzitě
Palackého v Olomouci.
23. června 2007 byl vysvěcen na kněze. Primiční
mše svatá jej čeká 6. července ve Březí. Kostel ve Březí se při této příležitosti dočkal rekonstrukce.
Mezi Bítešáky je Blažej známý mimo jiné svým zvučným tenorem.
V minulých letech například v bítešském kostele několikrát zpíval
pašije.

Studium v semináři jsi však
nedokončil letos, ale už dříve...
To bylo minulý rok. Vloni 17.
června jsem byl spolu s dalšími
vysvěcen v katedrále sv. Petra a
Pavla v Brně biskupem Vojtěchem
Cirklem na jáhna, což je nižší stupeň svěcení. Od té doby jsem rok
sloužil jako jáhen – například
ve farnostech v Letovicích nebo
Cetkovicích.

Zábava mezi
samými chlapy
Život v kněžském semináři,
není to nuda?
Mohlo by se zdát, že bohoslovci jsou nesmírně vážní, že jen
v semináři studují a modlí se. Ale
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za těch několik let, která jsem
strávil v semináři, jsem zažil ledacos.
Takže máš i nějaké „veselé historky ze semináře“?
No... tak jednou jsem se třeba
vrátil z fakulty a zjistil jsem, že
mi v pokoji chybí dveře a okna.
Hledal jsem je až do večera, ale
nikam to nevedlo, prostě jsem je
nenalezl. Nakonec jsem si šel k
sousedovi půjčit na noc alespoň
ty dvě okenice.

S Pánbíčkem,
nebo bez Pánbíčka?
A našly se nakonec?
Až druhý den. Ale stávalo se, že
člověk přišel a v pokoji neměl
vůbec nic. Najít ztracenou věc v
tak velké budově, jako je seminář... To se někdy hledalo i týden.
Je vůbec náboženství v současném světě důležité?
Lidé mají občas o náboženství
roztodivné představy. Někteří
říkají, že se člověk musí k něčemu
upnout, aby ten život byl snesitelnější. Jiní jsou přesvědčení,
že „když to šlo bez Pánbíčka až
doteď, půjde to bez něho i dál“.
Náboženství není nástrojem
k polepšení člověka. Věřící lidé
si nedělají nárok, že budou lepší
než ti druzí. Především tu jde
o Boha samého: o jeho lásku, o
jeho tvůrčí moc a dobrotu i o jeho

PŘI SVĚCENÍ SE I LEŽÍ – Budoucí faráři si v určité fázi obřadů dokonce i
lehnou. Jde o výraz hluboké pokory a úcty.

dary. Náboženství také není jen
nějakou berličkou – právě naopak. Pomáhá nám postavit se na
vlastní nohy.

Pro Boha nejsem
jen tak někdo
Co tě na víře nejvíce oslovuje?
Existuje mnoho náboženství,
takže se lidé zamýšlejí, proč
zrovna křesťanství a proč zrovna
církev. Křesťanství je jedinečné
svým osobním vztahem k Bohu.
Co je podle tebe na křesťanství
výjimečné?
Je důležité, že to není jen vědomí
nějakého neurčitého duchovna či
síly, ale že má osobní rozměr.
Že mohu Bohu říci „Ty“, pro-

tože Bůh takto oslovuje mě. Že
pro Boha nejsem jen tak někdo,
ale jsem pro něj člověk naprosto
jedinečný, neopakovatelný, nenahraditelný.
Lidé říkají: Jo, Bohu na mně nezáleží, kdoví kde je. Když jsem ho
potřeboval, tak mi nepomohl, i
když jsem se modlil. To je životní
postoj člověka, který nezakusil
na sobě péči Boha. Ale není to
proto, že by se Bůh nechtěl starat
nebo že by se nestaral, ale proto,
že je mezi námi a Bohem bariéra, pro kterou my tu jeho péči
nezakoušíme. Proto je v křesťanství důležitý moment, kdy člověk
prožije dotek Boží lásky. Kdo ho
prožil, tak se k němu stále vrací
a žije z toho. A kdo ho neprožil,
měl by ve svém životě o něj stále
prosit.
/ LK a KD

Primice Blažeje Hejtmánka: 6. července 2007 ve 14.30 ve Březí na prostranství před kostelem
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Co nám dalo a co nám vzalo

referendum.

Dovolte mi, abych se s odstupem pěti týdnů
ohlédl za referendem, které se v našem městě
uskutečnilo 25. května 2007. I přes určitou
složitost Městem formulované otázky referenda, bylo jasné, že se jedná o odpověď na
otázku souhlasu či nesouhlasu občanů s realizací přeložky ulice kpt. Jaroše, polovičatého
zbytku. jednoho z původních řešení průchvatu
městem. Stavby, která by v žádném případě
neřešila enormní průjezd automobilů, zejména
pak nákladních automobilů a kamionů, centrem města. Stavby, která by se zcela jistě nestala
tolik hledanou první částí komplexního řešení
dopravy města Velké Bíteše.
Období před referendem, vlastní referendum
a zejména pak jeho výsledek zcela přesvědčili o legitimitě práva názoru občanů na věci
veřejné, které však mohou být zcela odlišné
oproti názorům vedení města. Na stranu oponentů radnice se v tomto případě k samotným občanům postavili veřejně rovněž
Občanské sdružení za zdravé město bez
kamionů, Sdružení nezávislých pro město
Velká Bíteš a strana KDU-ČSL.

Svým názorem občané zřetelně
ukázali, že nesouhlasí s řešením,
které jim přichystala radnice.
V odpovědi na otázku referenda jednoznačně
zvítězil zdravý selský rozum občanů, přesvědčivým výsledkem hlasování byla přeložka odmítnuta a příprava realizace přeložky byla tímto
definitivně zastavena. Svým názorem občané
zřetelně ukázali, že nesouhlasí s řešením, které
jim přichystala radnice. Ta totiž, místo návrhu
komplexního řešení dopravy města ve více
variantách, obhajovala svoji prioritu - řešení
přeložky kpt. Jaroše s poukazem na nutnost
dodržování zákonných ustanovení, zejména
územního plánu. V tomto případě však tyto
kroky, ze kterých nebyla patrna sebemenší
snaha o hledání jiných řešení, odvedly vedení
radnice v čele se starostou zcela mimo realitu a
názory a přání jejich voličů.

Zde by snad mohl být konec tohoto článku.
Nicméně je s podivem, že stejný pan starosta
se v těchto dnech pustil s velkou vervou do
představitelů Občanského sdružením za zdravé
město bez kamionů a Sdružení nezávislých pro
město Velká Bíteš, a to ve svém písemném prohlášení, zveřejněném na úřední tabuli Města
Velké Bíteše. Jako místopředseda Občanského
sdružením za zdravé město bez kamionů se
proti tvrzením, uvedeným na adresu sdružení
ze strany starosty Mgr. Báni, musím velice
tvrdě ohradit.
Ve svém prohlášení starosta napadá představitele obou sdružení ze lži, kterých se měli
údajně dopustit, když prostřednictvím tiskoviny REFERENDUM a časopisu EXIT 162 přinesli informace veřejnosti o možném postupu
v záměru realizace stavby marketu v lokalitě
Pod spravedlností. Reakce starosty města na
uvedené informace je však v tomto případě
zcela nepřiměřená. Podané informace, týkající se Občanského sdružením za zdravé město
bez kamionů, jsou nepravdivé. Některé výrazy
a hypotézy použité starostou v jeho prohlášení,
nyní navíc ještě - jak jinak - zaštítěné výsledky
referenda, dávají občanům jasnou představu o
tom, jak moc se toho v názorech pana starosty
za několik uplynulých týdnů od referenda změnilo.
Již před referendem Občanské sdružení za
zdravé město bez kamionů jasně deklarovalo svůj záměr přispět svým dílem Městu
nejen k řešení problematiky dopravy ve
Velké Bíteši, ale být nápomocno případně i v
dalších oblastech veřejného života. Bez souhlasu vedení města a následného začlenění
členů Občanské sdružení za zdravé město
bez kamionů do příslušných výborů, komisí
či pracovních skupin to však nebude možné.
Toto se zatím, protože to radnice nechtěla,
nestalo. Občanské sdružení je i přesto ke
spolupráci nadále připraveno.
Ing. Milan Vlček
místopředseda
Občanské sdružení za zdravé město bez
kamionů
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Mám co jsem chtěl

PODPORA STAROSTY PO VOLBÁCH SE ZÚROČILA
Celou dobu se říká, že podnikatelé stále brání
výstavbě marketu ve městě, když si přečtete prohlášení starosty „Market v ulici Pod Spravedlností“
musí Vám být zřejmé,, proč město Velká Bíteš nemá
ani market natož koupaliště a proč se z našeho
města stává městys. Když někdo nechce, je to
horší jako když nemůže!
Podnikatelé (Nezávislí) kolem roku 1999 dali panu
Báňovi jasně najevo, že výstavbě marketu ve městě
nebudou nadále bránit. Očekávali, že tato zásadní
změna postoje povede v létech 2000 – 2005 k realizaci výstavby. Nestalo se. A když jsem v roce
2006 přivedl jako investora společnost Tesco, která
v zastoupení paní Klírové potvrdila záměr výstavby
Mini Tesco s prodejní plochou 1000 m2 a s parkovištěm pro cca 100 osobních vozů, doufal jsem, že
moje účast na této aktivitě končí. Ani jsem neočekával poděkování za kontakt, spíše jak je tomu
v jiných městech obvyklé, že budete mít do roka
postavený obchod a budete moci nakupovat například i v neděli do 20 hodin.

Když se opět tak nestalo, dali jsme slib ve volebním
programu, že pomůžeme s realizací. To jsem ovšem
nepočítal s tím, že starosta bude místo spolupráce hledat důvody, proč to není možné. To, že
společnosti chtějí v případě pětitisícových měst stavět markety v blízkosti centra, ví starosta již několik
let. Dokonce řekl, že by nejraděj stavěli na náměstí,
ale přesto má v roce 2007 v územním plánu stále
jedinou možnou lokalitu pro výstavbu marketu u
BDS na Vlkovské, kterou doposud řetězce odmítají
z důvodů značné vzdálenosti od centra. Starosta se
neustále odvolává na územní plán, za který je ale
sám nejvíc zodpovědný.
Pan starosta dělá vše proto, abychom náš slib
nebyli schopni zrealizovat.

A jak tedy po zkušenostech s marketem
bude pracovat na Velkém obchvatu?
Jiří Rauš

20 / OPTIK RADÍ

VZPOMÍNKA / 21

Vzpomínka na Jiřího
Kincla
Vynikající učitel, všestranně řemeslně nadaný člověk, malíř, výborný muzikant a kamarád s neodmyslitelnou cigaretou v ruce, to vše byl nedávno
zesnulý Jiří Kincl.
Poznal jsem ho jako žák sedmé třídy základní
školy, učil mě výtvarné předměty, měl velmi přísné
požadavky na řemeslnou zručnost. Jeho cit pro
řemeslo byl opravdu pozoruhodný, uměl si poradit
s jakýmkoli materiálem. Jako kluk jsem obdivoval
jeho vlastnoručně vyráběná závodní autíčka, časem
se specializoval na rychlostní modely pro kruhovou
dráhu, což mu přineslo jedenáctinásobné vítězství a
tituly mistr republiky a zasloužilý mistr sportu. Na
kruhové dráze jeho modely dosahovaly obdivuhodnou rychlost 216 km za hodinu, což byl v té době i
evropsky uznávaný rekord!
V pozdějších letech jsem Jiřího Kincla vnímal jako
všestranného muzikanta, hrál na mnoho hudebních
nástrojů stejně jako v několika hudebních tělesech.
Nejenže na hudební nástroje hrál, ale také je vyráběl. Jeho úchvatné čtyřstrunné banjo mělo nádherný zvuk a později ho odkoupil jeden bítešský
občan.
Na červené pondělí roku 1992 jsem se potkal s Jiřím
Kinclem v jednom bytě a jelikož již všichni jak se
říká zavlažili v hrdle, tak k písničce nebylo daleko...
Později v svém bytě vytáhl Jiří své pětistrunné
banjo, já si půjčil vedle ležící kytaru a zbytek dne
jsme u něj muzicírovali. Dodnes na tento okamžik
rád vzpomínám. V nejlepším se mezi dveřmi objevil další místní muzikant Standa Horký, který coby
opozdilý mrskáč se odněkud vracel, a když zaslechl
otevřeným oknem hudby hlas, neodolal a po chvíli
otálení se chopil kontrabasu a jak se říká, basa

začala tvrdit muziku. V danou dobu nastal zlomový
okamžik. Standa pochválil Kincla slovy: „Koukej na
starého hřebíka, jak mu to hraje...“
V tom mně to secvaklo v hlavě a povídám: „Chlapi,
to by byl název pro country kapelu - Starý hřebík!“
A bylo rozhodnuto. Všem se nápad líbil, nadšení
bylo veliké a nastala doba poctivých zkoušek ve
fotoateliéru. To jsme se již scházeli v pěti: dalšími
členy kapely se stali Jara Melichar s houslemi a Jan
Hotárek s druhou kytarou. Brzy mělo přijít naše
první vystoupení na bítešských hodech. Nerad ale
na tyto hody vzpomínám, neboť den před premiérou nečekaně Jenda Hotárek zemřel. Nálada na
hraní rozhodně nebyla, ale Jirka Kincl se zachoval jako profesionál a řekl: „Chlapi, hrát se musí.
Jsou hody, lidi se chcou bavit a váže nás slib Café
Jana, které si nás objednalo.“ Tak jsme tedy hráli a
možná na nás bylo znát, že nejsme v pohodě. Hrát
jsme měli ale i další den, to již přišel nový kytarista
a vynikající zpěvák Milan Smejkal, který zůstal v
kapele natrvalo. Hodně jsem se od Jirky v muzicírování naučil, dával mi potřebné základy v době,
kdy jsem začal hrát ještě na havajskou kytaru, byl
neúnavným, obětavým a trpělivým učitelem. V
kapele s námi hrál osm roků a myslím, že to byla
nejkrásnější doba Starého hřebíka. S kapelou se rád
scházel i v době, kdy již pověsil hraní na hřebík. Za
ta všechna léta mi Jirka přirostl k srdci a navštěvoval jsem ho do jeho posledních nelehkých chvil.
Nakonec svůj nerovný boj s těžkou nemocí prohrál... Prohra to byla v jeho životě ale snad jediná,
vždy si uměl poradit a řešit sebesložitější životní
situace, které mu osud nadělil. Byl to prostě chlap,
ovšem se srdcem ze zlata.
Co říci závěrem? Snad jen to, co často čtu na smutečních oznámeních: kdo v srdci druhých žije, neumírá, a ty do této kategorie Jirko bezesporu patříš...
Čest tvé památce.
Ctibor Veleba
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Křoví bude slavit

Na plné obrátky se ve Křoví rozjely přípravy na
oslavu 200 let od stavby místního kostela (stavba
započala o hodech 1808 a kostel byl vysvěcen o
pouti 1809). Obec se na oslavy připravuje již nyní.
Okolo kostela byly vykáceny 37 let staré okrasné
hlohy, které byly postiženy chorobou. Místo nich
budou vysazeny krásné japonské sakury. Jak Exit
informoval starosta Milan Ráček, z návsi také zmizí
rozvody a dráty, které na estetickém dojmu nepřidávaly a které budou zakopány pod zem. Oslavy
výročí kostela tak proběhnou v důstojném pro/ LK
středí.
POHÁDKOVÝ LES. V Jinošově se uskutečnil v průběhu
června.

Ve Vlkově taky opravují

Obec Vlkov se zaměřuje na postupnou opravu
svého Kulturního domu, na kterou už několik let
postupně získává prostředky z Programu obnovy
venkova. Letos je v plánu instalace nového systému
vytápění hlavního sálu a výměna některých oken.
Celá rekonstrukce by měla být dokončena v prů/ LK
běhu dvou let.

TRAKTOR-FEST 2007
Ruda, 8. července
NEJEN BÍTEŠ BUDE ZA ROK SLAVIT. Křovský kostel
bude mít 200 let.

V Čikově opravili
Kulturní dům
Zastupitelé obce Čikov na svém zasedání vybrali
firmu, která zpracuje pro obec územní plán na
příští období, počínaje rokem 2008. Dále zhodnotilo úspěšnou rekonstrukci spodních prostor
Kulturního domu, kde se nyní už konečně mohou
v kulturním prostředí konat akce jako např. různá
setkání, oslavy narozenin, veřejné schůze či schůze
myslivců a hasičů. Čikovský Kulturní dům si to
jistě zaslouží, vždyť v něm vystupovaly kapely jako
Olympic, Katapult, Tublatanka a jiné. V roce 2005
dostal KD novou střechu. Rovnou střechu nahradila
střecha sedlová, aby tak KD lépe zapadl do krajiny.
/ Ivan Ležovič

Zveme vás k přátelskému setkání příznivců
moderní i historické zemědělské techniky
domácké i tovární výroby.
Za zvuků živé hudby (hraje p. Rozmarin z Vídně)
a vůně opékaného selete se můžete se svými stroji
aktivně i pasivně zúčastnit soutěžních disciplín.
Připraven je program pro celou rodinu.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY:

• Bez traktoru: Nejrychlejší rýč, Hod
pneumatikou, Kutálení balíku
• S traktorem: Přetahování, Rychlostní soutěže,
Jízdy zručnosti - různé kategorie, Nejkrásnější
stroj
• Soutěže a doprovodný program pro děti
Zakončení akce spanilou jízdou obcí.
Pořadatel: SDH Ruda
Místo konání: Ruda – pole pod Strážníkem
Příjezdová cesta bude vyznačena.
Registrace: 8.00 – 10.00
Zahájení: 10.00
Vstupné: dospělí: 20,- Kč, stroje: 100,- Kč
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Ve Březí
jsou na primici
připraveni
Jak jsme již na stránkách Exitu
informovali, byl letos kostel
Jména Panny Marie ve Březí
Ministerstvem kultury vyhlášen kulturní památkou. Protože
se blížila primice Mgr. Blažeje
Hejtmánka a farnost se chtěla na
tuto akci důstojně připravit, rozhodli se farníci k této slavnosti dát
kostel do odpovídajícího stavu.
Po vyhlášení kostela za národní
památku se tak začala realizovat
druhá etapa stavebních úprav.
Dle smlouvy se zhotovitelem
díla stavební firmou EDIFICO z
Velkého Meziříčí byla stanovena
cena druhé etapy ve výši 854 000
Kč. Protože kostel byl prohlášen
za kulturní památku, mohla se
farnost Březí ucházet o příslušnou dotaci z grantu vyhlášeném
odborem kultury a památkové
péče Krajským úřadem kraje
Vysočina ve výši 250 000 Kč.
Před farností Březí vyvstal úkol
zajistit finanční prostředky na
stavební úpravy kostela.
Starostové obcí se dohodli a
zastupitelstva obcí schválila příspěvek obcí ve výši 300,- Kč na 1
občana. Obec Borovník poskytla
ze svého rozpočtu 24 000, Březí
54 000, Březské 66 000, Níhov 60
300 a Rozseč
30 000 Kč. Celkem obce poskytly
234 300 Kč.

částce podíleli 31 500 Kč, Březí
110 000 Kč, Březského 68 900 Kč,
Níhova 111 000 Kč a Rozseče 30
000 Kč. Uvážíme-li, že všechny
obce dohromady nemají ani 800
obyvatel, znamená to úctyhodných více než 400 Kč na hlavu.
Další prostředky přibyly z výtěžků
farních plesů ve Velké Bíteši a ve
Březí (75 000) a z tradičního
plesu ve Březském pořádaného
ženami (30 000). Sbory dobrovolných hasičů Březí i Březské
poskytly po 20 000 Kč.
Nemalými příspěvky pomohli při
opravě kostela i jiní nejmenovaní
dobrovolní dárci, rodáci z jednotlivých obcí, podnikatelé ze
širokého okolí, kteří měli i neměli
vztah ke kostelu ve Březí.
Všem dárcům, kteří poskytli
finanční příspěvky na opravu
kostela, ať už v malé či ve větší
výši, je nutno upřímně poděkovat. Úkol, který se zdál před jeho
započetím velmi těžce realizovatelný, je v současné době dokončen. Z  plánovaného nasmlouva-

ného finančního plnění zbývá
doplatit firmě EDIFICO 41 200,Kč za druhou etapu oprav kostela. V první etapě, tj. v roce 2006
bylo na opravě kostela profinancováno 200 000 Kč.
28. června (po uzávěrce časopisu) proběhlo předání prací
druhé etapy opravy kostela
komisi složené ze zástupců
Národního památkového ústavu
v Brně, Města Velkého Meziříčí a
Kraje Vysočina. V případě kladného stanoviska vydaného touto
komisí pak Kraj Vysočina proplatí na účet farnosti přislíbenou
dotaci.
Kostel tak bude připraven na slavnost, která probíhá ve farnosti
jednou za desítky let - primiční
mše Mgr. Blažeje Hejtmánka.
Tato mše proběhne 6.7.2007 v e
14:30 na prostranství u kostela a
farnost Březí na ni zve všechny
z blízkého i dalekého okolí.
/Bohumil Káňa

Občanům není
kostel lhostejný
Protože prostředky věnované
obcemi by spolu s kostelními
sbírkami (které už padly na předchozí opravy) nemohly všechny
náklady pokrýt, bylo rozhodnuto,
že proběhnou sbírky v jednotlivých obcích. Při těchto sbírkách
se vybralo 351 400,- Kč, přičemž
občané z Borovníka se na této

V NOVÉM. Kostel, fara i prostranství okolo nich prošly opravami.
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Zlaté kolo Vysočiny
V sobotu 16.6.2007 se konal v Rudě již šestý ročník
cyklistického závodu „Zlaté kolo Vysočiny“. Celou
akci podpořil svojí přítomností osminásobný mistr
světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák. Start
na 200 km v sedm hodin byl v uplakaném počasí,
avšak to se brzy umoudřilo a tak další starty již probíhaly v pěkném letním počasí. Výjezd na každou
trať vždy zahájil Josef Zimovčák, který ujel s cyklisty prvních pár kilometrů trati. K velkému potěšení 193 závodníků absolvoval celou 50 km trať. Na
100 km se přihlásilo 131 cyklistů a na trať 200 km
jsme registrovali 29 přihlášek. Celkem bylo registrováno 353 závodníků. Nejmladších účastníků, ve
věku od pěti do sedmi let, kteří se vydali s velkou
chutí na trať, bylo celkem pět. Nejstaršímu startujícímu bylo sedmdesát. Cyklisté byli skvělí, nikdo se
nezranil a od startu jeli naplno. Potvrzují to i skvělé
časy při dojezdu. Před všemi klobouk dolů! Další
informace, fota a výsledky můžete shlédnout na
internetových stránkách: www.zlatekolo.webpark.
cz. Blahopřejeme všem cyklistům k jejich skvělým
výkonům, těm nejmenším k jejich odvaze a zveme
Vás na příští VII. ročník v roce 2008!
/ Karel Dvořák, starosta obce Ruda

TĚM TO ALE SLUŠÍ! SDH Heřmanov pořádalo Karneval
ke dni dětí

Čistička v Osové Bítýšce v
provozu
Před rokem jsme Vás informovali o chystaném rozšíření čistírny odpadních vod v Osové Bítýšce. A
protože se dílo zadařilo, můžeme vám oznámit, že
8. června byla akce intenzifikace a rozšíření čistírny
odpadních vod v Osové Bítýšce ukončena. Proběhly
rovněž její komplexní zkoušky a dílo bylo předáno
/ LK
obci do zkušebního provozu.

Krátce z obcí

Březí: Připravuje se oprava místní komunikace
vedoucí od rybníka ke hřišti.
Čikov: V obci byly dokončeny opravy nejvíce poškozených komunikací

PIRÁTI SILNIC. Z Rudy vyjížděli na kolech.

ZADAŘILO SE. Slavnostní otevření nové čističky v Osové
Bítýšce
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RADNICE V NOVÉM. V Krokočíně probíhají opravy
radnice a kaple. O sbírce na opravu kaple a poselství
budoucím generacím čtěte v příštím Exitu.

a postaveno 60 čtverečních metrů nového chodníku. / Na místním hřišti již je vybudována zbrusu
nová základna s asfaltovým povrchem, určená pro
požární sport.
Deblín: V sobotu 30. června provedlo SDH Deblín
sběr železného kovošrotu po obci.
Košíkov: Na místní hasičské zbrojnici byla opravena
střecha. Důvod? pořádání referenda o obchvatu
Bíteše, které nemohlo proběhnout v nevyhovujících prostorách, kam zatékala voda a šířil se zápach.
Střecha byla dle slov M. Jůzy, předsedy osadního
výboru, špatná hned od poslední velké opravy
hasičky před třemi lety.
Lesní Hluboké: Oprava obecního bazénu, která se
koná v rámci reklamačního řízení, se protahuje.
Původně měla být hotova v půli června, ovšem

PŘED DOKONČENÍM. Nový pucovský rybník v trati Tále
bude dokončen během léta.

nezadařilo se. Snad se místní budou moci koupat
aspoň v srpnu.
Krokočín: Obec v příštím roce započne se stavbou
nového rybníka. Prostředky na něj již byly přiděleny, připravuje se jeho projektová dokumentace.
Lesní Hluboké: Při letoší pouti bude 29. července
posvěcen kříž opravený místními obyvateli.
Nové Sady: Tradiční pouť letos proběhla ve veselém duchu, zejména pokud jde o pouťovou zábavu
v místní stodole. Ti, kdo zůstali až do pozdních
hodin, se dobře bavili při netradičním schovávání
obuvi.
Skřinářov: 23. června se uskutečnily tradiční rybářské závody.
Stanoviště: V areálu u obecního úřadu se v červnu
uskutečnil tradiční Dětský den.
Vlkov: Obec se letos pouští do přípravy dosud neexistujícího územního plánu. Do této doby měla k
/ LK
dispozici pouze urbanistickou studii.

Letní večer s Hradišťanem
Městys Deblín spolu s farností Deblín
Vás srdečně zvou na

Letní večer s Hradišťanem

29. 7. 2007 v 18:00 hodin Deblín –
dvorní trakt Základní školy.
Vstupné: 150 Kč. Předprodej a rezervace vstupenek: Úřad městyse Deblín
(tel. 549 430 185) a Farní úřad Deblín
(tel. č. 605 900 544).

PRIMICE V DEBLÍNĚ. Novokněz Tomáš Koumal sloužil
svou první bohoslužbu na školním hřišti.
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Kam na kole? Do Alp!
Chcete prožít výlet, na který nezapomenete?
Hana Matoušková nám dala tip.
Cílem týdenního turisticko-cyklistického výletu
se dvěma doprovodnými vozy bylo zdolávání horských hraničních sedel ve Švýcarsku, Rakousku a
Itálii.
Pro cyklistu zvyklého jen na Vysočinu to zní hrozivě. Co vás na tom lákalo víc –krása Alp nebo
cyklistická výzva?
Určitě obojí. Cyklisté mají našlapáno mnohem více
než Vysočinu. Někteří z nich už okusili i nejvýše
položené sedlo na trati Tour de France.
Deník expedice jsi vedla ty. Dovolíš nám nahlédnout?
Odjezd týdenního výletu byl stanoven na první
neděli v měsíci září, na dvanáctou hodinu. Obě
auta se plánovaně setkala v Dolním Dvořišti.
Pokračujeme na jih až ke Sv. Mořici (1822 m) a
v jednu hodinu v noci uléháme na odpočívadle
poblíž silnice.
Den první – 101 km.
Ranní teplota je kolem 6°C, krásné sluníčko, obloha
bez jediného mráčku. Ze Sv. Mořice startuje první
výjezd cyklistů vstříc sedlům na trase na Julierpass
(2.284 m) a Albulapas (2.315 m). Každý si už při
prvním zdolávání výškových metrů sahá na svoje
skryté rezervy. Posádky doprovodných vozů po pro-

SKORO 2,5 KM NAD MOŘEM. Měli natrénováno.

hlídce městečka spěchají na průsmyk Albulapass,
kam cyklisté dojíždí po 14.00 hodině. Večer nocujeme v příjemném kempu Plaunt, kde vyváříme
první teplou večeři. Navštíví nás liška a loudí
nějaké mlsání.
Den druhý – 78 km.
Ráno vstáváme, nálada je skvělá i když jsou na
teploměru jen +2°C. Po vydatné snídani vyjíždíme auty a na kolech směrem na Berninapass
(2.328 m), Forcola di Livigno (2.315 m). Téměř
celé stoupání sledujeme vláček místní železnice
Bernina Expres, který působí v horské krajině velmi
malebně. Sjíždíme překrásným údolím a zastavujeme ve městě Livigno, které je sestavené snad ze
samých hotelů a pensionů. Přijíždíme na kraj hráze
přehrady, zastavujeme a obdivujeme toto unikátní
dílo. Uprostřed hráze je mýtná stanice před studeným tunelem Munt la Schera, vydlabaným ve skále,
dlouhým asi 3 km. Jedeme krásnou krajinou s borovicovým porostem a kosodřevinou. Silnice se začíná
zvedat a my vyjíždíme na sedlo Pas dal Fuorn
(2.149 m). Po krátkém odpočinku sjíždíme prudce
zatáčkami až do malebného horského městečka St.
Maria s úzkými uličkami.
Den třetí – 65 km
Probouzíme se do krásného počasí. Vyjíždíme velkým stoupáním na vrcholový cíl naší expedice nejvyšší horské sedlo Stelvio (2.758 m), jedeme
ze švýcarské strany přes Umbrailpass (2.501 m).
Cyklisté zdolávají zatáčky s pořádným stoupáním
jednu za druhou – jen skály a sluníčko. O převodech
se tady nepřemýšlí, pořád se jede
jen na ten nejlehčí. Stelvio nás
odměňuje – modré nebe, plno
lidí, lyžařů, cyklistů a krásných
motorek. Sledujeme nádherná
panoramata hor, zasněžený
Ortler (3.899 m). „Multi, multi“
v podobě slivovičky přijde na
Stelviu vhod.
O městečku Solda (1.907 m) jsme
věděli, že je tu kovová kniha a
že tu býval kněz, který emigroval z bývalého Československa.
Nalézáme obojí. Kněz nás zve na
malé občerstvení a povídá nám
o sobě, o horské službě, o horolezci Reinholdu Messnerovi.
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Kniha je u malého kostelíku a jsou v ní zapsána
jména horolezců, kteří se již nevrátili. Nacházíme
zde bohužel i jména dvou českých horolezců, které
zabil blesk při výstupu na majestátní horu Ortler.
Ve večerních hodinách odjíždíme do města Prato a
ubytujeme se v  kempu.
Den čtvrtý – 46 km.
Kemp opouštíme ještě před svítáním. Dnešní den
čeká zdatné cyklisty Passo Rombo (2.509 m).
Cesta je nejdříve mírná, ale pak se prudce zvedá
a řidiči řadí za jedna – takový „lehký“ výjezd na
ukončenou! Bylo to pořádné sedlo se vším všudy

Cyklisté ujeli za čtyři dny 290 km s celkovým
převýšením 6 923 m.
A závěrečné zhodnocení?
Alpy nás přesvědčily o své kráse a majestátnosti,
všichni si odnášíme krásné zážitky, nádherné pocity
ze zdolání každého vrcholu a předsevzetí, že se
sem vrátíme. Přispělo k tomu samozřejmě krásné
počasí, které nás provázelo celým týdnem.
Děkuji za inspiraci, ale myslím, že ještě pár let
budu „ladit formu“ :-)
/OH

NAHORU DOSTANOU ZABRAT NOHY, DOLŮ BRZDY.
Ale výhled ze serpentin u Selvia za to stojí.

– stoupání, tunely, výhledy… Každý dře a pomalu
zdolává metr za metrem. Na vrcholku Romba je
označen přejezd do Rakouska. Sedlo je nádherné
a zároveň jiné než ostatní. Je poseto všelijakými
výtvory neznámých umělců. Jsou zde dvě obrovské
židle postavené proti sobě, mezi kterými je hraniční
kámen. Všude ohromující alpská příroda, strmé
stráně, vrcholky hor. Cyklistický výjezd je ukončen
dlouhým sjezdem do Zwisensteinu.

TIBET? Ne, visutý most poblíž Ventu. Po něm se jen chodí,
nejezdí.
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Vodnické pasování aneb červnové loučení
Každoročně je konec června v
naší mateřské škole spojen s loučením dětí – předškoláků, kteří
po prázdninách nastupují do
základní školy.
Letos se přišli s dětmi rozloučit,
ale hlavně je opasovat na školáky,
dva rozdovádění vodníci, kteří
nechtěli pochopit, že do základní
školy mohou nastoupit pouze děti
a nikdo jiný. Rozdávali úkoly, stříkali po nich vodu, protože vodníci nemohou zůstat na suchu…
Děti si celé dopoledne užívaly
s vodníky náramnou legraci,
dostaly od nich krásné zelené
šerpy s nápisem
„ŠKOLÁK 2007“.
Vodníci také rozdávali rybky, na
kterých zkoušeli, jak děti umí
počítat. Nechyběly ani vodnické
pomůcky jako keser, udice, podběrák a celá třída byla vodnicky
vyzdobena. Na šňůrách se sušily
sítě, všude plavaly rybky…
V duchu vodnického loučení si
můžete v průjezdu naší mateřské školy prohlédnout také tablo
předškoláků. Slavnostní rozloučení proběhlo 28. června s rodiči
a panem starostou Mgr. M. Báňou
na radnici.
Závěrem čekalo na děti „vodnické“ pohoštění v podobě chlebíčků, různých laskomin, za
které děkujeme našim sponzorům: GE MONEY BANK a paní
Pocklové za výborné koláčky,
které dětem velmi chutnaly.
/Kolektiv MŠ

V pátek 8.6.2007 uspořádala
Mateřská škola U Stadionu
Zahradní slavnost. Tato akce
je již mnoho let naší tradiční
záležitostí a je určena nejen pro
absolventy Veselé školky, ale i
pro děti ze širokého okolí města
Velké Bíteše.
Pozvání na naši slavnost tentokrát přijaly Matylda s Klotyldou – brněnské Tetiny. Ty pro
všechnu omladinu znamenají
spoustu smíchu, zpívání, radosti a předvádění. Svým programem a projevem opět všechny
nadchly a povzbudily do následujícího soutěžního klání. Malé i
větší děti se nadšeně zapojily do
plnění zadaných úkolů. Když se
náhodou některému úplně nezadařilo, ochotně vypomohli rodiče
nebo prarodiče.
Naši školní zahradu opouštěli kluci i holky s rozzářenýma
očima a pěkně plným balíčkem
překvapení.
Uspořádání Zahradní slavnosti
bylo sice v naší režii, ale ke zdárnému průběhu i zakončení této

akce jsme rádi využili ochotnou
pomoc některých jednotlivců a
firem. Touto cestou bychom tedy
chtěli ještě jednou velice poděkovat rodičům našich dětí a těmto
firmám: Postforming, Lékárna
Aura, Obuv Janda,Nábytek
Street, Drogerie Pelikánová,
Textil- Kostelní ul., Tabák- Oděvy,
Mobile- Mazánek, Kadeřnictví
Anděla, Motex, Květinová služba
Drlíčková, Obuv Hudečková,
Reko- cestovní kancelář, Bio
produkt, Hračky Stejskalová,
Elektro Havlíček, GE MONEY,
Elektro,
Pelán,Pneuservis
Káfoněk, Pekařství Jeřábek,
Klíčová služba Mihal, Bytový
textil Réman, Půjčovna šatů
Gášpárová, Zahradnictví Šmídek,
Zámečnictví Němec, BDS, PBS,
MRS, Řeznictví a uzenářství
Sláma, AG FOODS Košíkov, Pufas
Krupička, Pojišťovna Kooperativa,
Restaurant Klíma, Noviny a časopisy u Aury, Building Plastics,
Potraviny Janda, Cafe Jana,
Papírnictví Smutný, Drogerie
Nováčková, Cukrárna Knotková,
Penzion
Rauš,
Cukrárna
Zdubová,
Asia
centrum,
Lékárna U tří sloupů, Salome
Kopáčková, Hodinářství Kozová,
Elektro Vildomec, Kadeřnictví
Urbánková, Le Ja, Vodaři David,
Autoimpex, Hračky Kostelní ul.,
Restaurace stadion, Herna Kolek,
Vinotéka- květiny, Truhlářství
Neklapil, ITW Pronovia, AZ Vrábelová, Student Agency,
Papírnictví Doubková, p. Prchal,
p. Hovadík.

Přijely TETINY. Soutěžilo se na sedmi stanovištích.

/Kolektiv MŠ
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Na rozvoji praktických znalostí
se velmi významně podílí i 15
smluvních pracovišť ve Velké
Bíteši a okolí.
Žáci Základní školy Tišnovská
116 se zúčastnili výtvarné soutěže
„Požární ochrana očima dětí
a mládeže 2007“, kterou vyhlašovalo sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Děti zvítězily
v okresním kole a postoupily do
kola krajského, kde v kategorii
handicapovaní získaly tři první
místa a krásné věcné ceny.
Dalším velkým úspěchem školy je
postup dětí do celorepublikového
kola ve sportovních hrách (čtyřboj v lehké atletice). Z padesáti
zúčastněných skončili sportovci
v první polovině.
Gratulujeme.
/MD

ÚČAST NAŠICH ŽÁKŮ V
KRAJSKÉM KOLE SHM. Postup do
celostátního kola.

Žáci třetích ročníků Středního
odborného učiliště Jana Tiraye ve
Velké Bíteši vystavovali v rámci
praktických závěrečných zkoušek 6. a 7. června 2007 své závěrečné práce. K vidění byly cukrářské výrobky a slavnostně prostřené tabule k různým slavnostním příležitostem. Výstavu si přišli prohlédnout nejen rodiče a
příbuzní, ale také zástupci města,
společenstva cukrářů, bítešských škol, smluvních pracovišť a
ostatní hosté.
V letošním roce absolvovalo
Střední odborné učiliště Jana
Tiraye celkem 55 žáků ve čtyřech
oborech vzdělání - kuchař-číšník
pro pohostinství, cukrář, obráběč
kovů a kadeřník. Žáci během studia vzorně reprezentovali školu
v odborných soutěžích. Cukráři
získali bronzovou medaili v celorepublikové soutěži v Ostravě, a
tím si zajistili postup do mezinárodní soutěže v Brně, odkud
přivezli bronz. Obráběči kovů
se zúčastnili odborné soutěže ve
Žďáře nad Sázavou, kde obsadili 1. a 2. místo, a to jim zajistilo
postup do mezinárodní soutěže,
odkud pak přivezli stříbrnou a
bronzovou medaili.

/Bc. Ludmila Pecinová

Základní umělecká škola
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HC Spartak Velká Bíteš

Sloučení žákovských klubů HC Spartak Velká Bíteš
a HHK Velké Meziříčí
PROHLÁŠENÍ
o společném postupu HHK Velké Meziříčí a HC
Spartak Velká Bíteš /dále kluby/ v oblasti mládežnického hokeje.
1. V zájmu dlouhodobé spolupráce a rozvoje
mládežnického hokeje v regionu Velké Meziříčí
– Velká Bíteš, dochází ke společné účasti v
žákovské lize a přeboru dorostu s platností od
sezony 2007–2008.
2. Smluvním vztahem mezi kluby bude zajištěna účast týmů 4.–7. tříd v zápasech soutěže
na ZS ve Velkém Meziříčí a týmů 8. a 9. třídy
a dorostu v zápasech soutěže na ZS ve Velké
Bíteši.
3. Tímto zaniká účast klubů v krajském přeboru
mladších a starších žáků.
Ve Velké Bíteši a Velkém Meziříčí 18.04.2007.
Ing. Jiří Chadim,
předseda HC Spartak Velká Bíteš
Ing. Jiří Štourač,
předseda HHK Velké Meziříčí

Okresní přebory dorostu-Nové Město na
Moravě
Dne 17.června za účasti bohužel jen 8 hráčů ze tří
oddílů byly sehrány v Novém Městě na Moravě
okresní přebory (OP) dorostu. OP se zúčastnili
i naši dva nejlepší dorostenci –Martin Marek a
Pavel Klimeš. A odjížděli s těmi největšími ambicemi, protože vzhledem k jejich výkonnosti oddíl
věřil, že konečně budeme mít okresního přeborníka. Bohužel ale byli zastaveni těsně pod vrcholem. Ve dvouhře Pavel Klimeš prohrál ve finále
s Václavem Palečkem (Žďas Žďár nad Sázavou) 6:1,
6:0 a ve finále čtyřhry dvojice M. Marek, P. Klimeš
prohrála s párem V. Paleček , L. Šandera (Nové
Město) 6:0, scr. Ke dvěma druhým místům přidal
ještě bronz z dvouhry Martin Marek. Výsledky
finálových zápasů částečně ovlivnilo vyčerpání P.
Klimeše, který hrál pět utkání za sebou bez větších
přestávek. Pořadatel totiž chtěl odehrát turnaj za
jeden den a tak výsledky byly tímto faktem zčásti
zkreslené. Potrvrdilo se to již 24.6.2007, kdy TC
Velká Bíteš-dorost sehrál mistrovský zápas právě
se Žďasem Žďár nad Sázavou, tito dva hráči se
spolu opět utkali a i když zástupce našeho oddílu
odcházel z kurtu i tentokrát jako poražený, výsledek zápasu byl již mnohem vyrovnanější (4:6, 3:6).
I tak jsou ale letošní výsledky našich hráčů (mužů i
dorostu) do dalších let velmi povzbudivé.
Za TC Velká Bíteš – Vladimír Marek

TC Velká Bíteš
Tenisové přebory mužů ve Velké Bíteši
Dne 26.5.-27.5.2007 uspořádal Tenisový club
Velká Bíteš poprvé ve své historii okresní přebory
mužů v tenise. Přeboru se zúčastnilo 19 hráčů ze
čtyř oddílů okresu. Za velkého vedra si titul ve
dvouhře zaslouženě odnesl hráč z TJ Nové Město
Vít Krontorád, který ve finále porazil domácího
hráče z TC Velká Bíteš Michala Marka 6:1, 6:1.Na
bronzový stupeň došel další hráč TJ Nové Město
Ondřej Pliska a hráč Žďasu Žďár nad Sázavou
Radek Dítě Ve čtyřhře slavil úspěch první nasazený
pár O. Pliska – V. Krontorád, který ve finále zdolal
hráče Žďasu Žďár nad Sázavou R. Dítě – M. Štursa
6:3,6:3. Na třetím místě skončili domácí hráči
z TC Velká Bíteš P. Karásek – I. Geisselreiter a M.
Marek –W. Gibbs.

BÍTEŠŠTÍ TENISTÉ…. Martin Marek, Pavel Klimeš,
Michal Marek
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TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
Judo

Jak jsme slíbili v květnovém EXITU 162, přinášíme Vám nejlepší výsledky našich mladých judistů během
první poloviny roku 2007.
Soutěžní událost

Jméno

Umístění

Počet
zápasů

Počet
vítězství

TURNAJ PŘÍPRAVEK
SK Jihlava, 23.2.2007

Vondrák Petr

1.místo

4

4

TURNAJ PŘÍPRAVEK
SK Jihlava, 30.3.2007

Hlobil Radim
Čermák David
Všianský Tomáš

1.místo
1.místo
1.místo

4
4
5

4
4
5

Blaha Tomáš
Blaha Filip
Blaha Filip

2.místo
3.místo
1.místo

3
3
2

2
2
2

Gašpar Pavel
Blaha Tomáš
Poláček Marek
Mičánek Filip

1.místo
2.místo
3.místo
1.místo

2
2
3
4

2
1
1
4

Blaha Filip

3.místo

4

3

Poláček Marek

8.místo

2

1

Blaha Filip

5.místo

3

1

VELKÁ CENA Bratislavy
Sokol Bratislava, 31.3.2007
VELIKONOČNÍ JUDO CUP
Uherské Hradiště, 7.4.2007

VELIKONOČNÍ TURNAJ
Sokol Jihlava, 14.4.2007
TÝN CUP
Týn nad Vltavou, 21.4.2007
MVC SV Karuna
Vídeň, 28.a 29.4.2007
MVC Jihlava
SK Jihlava, 12.a 13.5.2007

FC Spartak Velká Bíteš
Úkol splněn ! Krajský
přebor záchráněn !
Fotbalisté to dokázali. Z prakticky beznadějné
pozice po podzimní části, kdy měli na svém kontě
pouhopouhých 8 bodů a krčili se na předposledním místě tabulky Krajského přeboru (KP) se díky
jarním 23 bodům posunuli na konečné 11.místo,
které jim zaručilo příslušnost v této soutěži i pro
ročník 2007/2008. V tabulce jarní části naši skončili dokonce na 4.místě ! To jen potvrzuje, že zimní
doplnění mužstva o nové hráče mělo svůj smysl a
rozhodně se vyplatilo. Aby však mužstvo mohlo
v kvalitních výkonech pokračovat i nadále, bude
nutné tyto hráče ve Velké Bíteši udržet a kádr
mužstva naopak ještě rozšířit. A protože nová
sezóna, ve které se KP rozšiřuje z 14 na 16 mužstev, se rozběhne už v polovině srpna, času není
vůbec nazbyt…
Výslednou tabulku Krajského přeboru mužů
v sezóně 2006/2007 i průřez konečnými výsledky

dalších mužstev z našeho nejbližšího okolí (Osová
Bitýška, Křoví, Březí-Březské) Vám přineseme
v srpnovém čísle EXITU 162.
Výsledky FC Spartak Velká Bíteš (muži A) za
poslední období:
Velká Bíteš – Polná 1:0, branka našich: Pelán
Nová Ves – Velká Bíteš 3:2, branky našich: Buchta,
Trojan
Velká Bíteš – Žďírec nad Doubravou 4:2, branky
našich: Buchta 2, Dufek, Berka
Okříšky – Velká Bíteš 4:1, branka našich: Dufek
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So 30.6.

Velká pouťová diskotéka s legendou Brna a pivovarem
V. Bíteš - Kulturní dům
REGENT

21.00

Předpouťová zábava se skupinou Provokace

Jinošov

20.00

Pouťová zábava se skupinou Anna Rock

Křoví - sokolovna

20.00

Posezení s mysliveckým občertvením

Tasov - před sokolovnou

19.00

Soutěž v požárním útoku a ukázky hasičské techniky Přibyslavice
Ne 1.7.

Čt 5.7.

Pouť ve Křoví

Křoví - kostel

9.30

Pouťové posezení s cimbálovou muzikou, vystoupením
Tasov - před sokolovnou
Venduly Příhodové a dětských tanečních souborů

14.00

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

8.00

V. Bíteš - kostel

Memoriál Luďka Vejrosty v malé kopané. Přihlášky ve
Vlkov
vlkovské hospodě, startovné 300 Kč. Info: 603 253 553

8.00

Pá 6.7.

Primice P. Blažeje Hejtmánka ve Březí. Viz str. 12

14.30

Ne 8.7.

Traktorfest 2007. Soutěže v jízdě traktorem, hodu
pneumatikou, přetahování, soutěže pro děti - např.
Ruda - pole Pod Strážníkem 10.00
Cotouchman - hod kolem od kotouče. Hraje p. Rozmarin
z Vídně. Info: 605 520 639. Viz str. 20

So 14.7.

Pouťová zábava se skupinou Jokers

Březí - u kostela

Heřmanov

20.00

Pouť v Heřmanově. Průvod přes obce vychází z Vidonína
Heřmanov - náves
již v 8.00. V 15.00 následuje v kostele požehnání

10.00

Pouťová zábava se skupinou TOTO BAND. Kapela nejHeřmanov
prve chodí po obci a večer hraje na návsi.

13.00

St 18.7.

Seniorklub

15.00

Pá 20.7.

Pouťová zábava. Předskupina Gama Rock, dále rocková
Osová Bítýška - Pod lipami 20.00
kapela MARSCHAL

So 21.7.

Pouťová zábava - rocková skupina RELAX

Osová Bítýška - Pod lipami 20.00

Turnaj mužů v košíkové

V. Bíteš - Hala TJ Spartak 9.00

Ne 15.7.

So 21.7.

Ne 22.7.

V. Bíteš - Kulturní dům

Odpolední výlet na kolech, pouze pro seniorky a seni- V. Bíteš - od fotbalového
13.00
ory
stadionu
Poutní mše svatá v Osové Bítýšce. Slouží novokněz
Os. Bítýška - kostel
Blažej Hejtmánek

9.00

Pouť v Osové Bítýšce - Česká beseda, posezení s
Os. Bítýška
Bítešskou kapelou

15.00

Jiří Pavlica & Hradišťan, Zurgó (Maďarsko), Wimme
Po 23.7. Saari (Finsko). Koncert v rámci Folkových prázd- Náměšť n. Osl.
nin
Út 24.7. Výlet do Náměště nad Oslavou. Pořádá Seniorklub V. Bíteš - od Spořitelny
„Irský Den a Michal Prokop. Fergus O´Farrell &
Interference (Irsko), Mark Geary (Irsko), Black &
Náměšť n. Osl.
St 25.7.
Dog Tail Soup, Michal Prokop & Framus Five“.
Koncert v rámci Folkových prázdnin
V. Bíteš - od fotbalového
Celodenní výlet na kolech - pořádá Seniorklub       
stadionu
So 28.7.
Křižínkov
Zábava se skupinou Anna Rock
Pouť v Lesním Hlubokém
Lesní Hluboké - kaple
Ne 29.7.
Letní večer s Hradišťanem. Více viz str. 23
Deblín - školní dvůr

17.30
7.30
17.30
7.30
20.00
13.00
18.00
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