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Vážení vobčani!
Ve Velké Bíteši brzy vypukne bujaré veselí. Bude více burčáku, vývrtky
vyšpuntují výborné víno, vítat budeme vynikající bojovníky, vyparáděné
baby a bodré borce ve vymašlených
vohozech, vybereme si z velkého výběru
vietnamské veteše, a na všechno bude
VOLNÝ VSTUP!
Bumbat
se
bude
becherovka
a vysosávat višňovka, baštit buřty,
vepřové, bramboráky. Velká výstraha:
veřejná bezpečnost bude v bdělosti.
Buřiči s burčákovým břichabolem budou
bručet v békuvni. Budou bědovat: „já
blbec!“ (Brr…) Všechen ten velký binec
v budkách vyklidí velcí braygl-boys.
Vy všichni ze všech vesnic v blízké
i větší vzdálenosti! Vyhlédněte
k báním bítešských věží, buďte vítáni
ve Velké Bíteši a výborně se bavte!
Více v tomto výtisku Vašeho věstníku!
/Laa Koubek

Náklad: 1000 výtisků
Uzávěrka pro říjen: 21. 9. 2007
Redakce si vyhrazuje právo úpravy
Registrováno pod evidenčním číslem
MK ČR E 16603
Číslo 9/2007 vyšlo 31. 8. 2007

Ceník inzerce na
rok 2007

ČÍ SÓ HODE?

NAŠE!!!

¼ strany černobílá reklama
350,- Kč
½ strany černobílá reklama
700,- Kč
celostránková černobílá reklama
1400,- Kč
3. strana obálky barevná
3000,- Kč
4. strana obálky barevná
6000,- Kč
Inzerce na telefonu:
777 734 810
nebo e-mail:
exit162@seznam.cz
FOTO MĚSÍCE - Rajhradská regata
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602 JAKO NOVÁ
Do konce srpna má být
dokončena
oprava
silnice
od cihelny po Křeptov.
Oprava
jedné
z
nejfrekventovanějších
bítešských
komunikací byla zahájena už
koncem července, šestého srpna
jsme se dočkali první vrstvy na
ulici Růžová a Pod Hradbami.
„Koberec“ se pokládal bez
přerušení dopravy, postupně oba
pruhy vozovky. Dopravní situace
na křižovatce se naštěstí obešla
bez nehod. Z Valů totiž nebylo
vidět, co řidiče na křižovatce čeká,
neupozornila je na to ani žádná
další dopravní značka.
Druhá vrstva přibyla v sobotu
18. srpna. Nastoupila těžká technika – dva finišery, tři zhutňovací
válce a nákladní auta, silnice byla
uzavřena. Průjezd vibračního válce
pod okny odpovídal zemětřesení
4. stupně Richterovy škály –
nádobí a sklenky drnčely, podlaha
zřetelně vibrovala.
Obyvatelům Růžové a Pod
Hradbami však byla odměnou
sobotní noc a nedělní ráno. Svorně
tvrdí, že takový klid ještě nezažili.
Oprava chodníků byla městem
rovněž svěřena firmě Strabag,
která přislíbila dokončení veškerých prací – tj. silnice 602 až
po Křeptov i chodníků – do konce
srpna.
/OH

Další silnice?
Letos asi ne
Oprava silnice 602 byla zřejmě letos posledním výraznějším zlepšením bítešských
komunikací.
Starosta Velké Bíteše Mgr. Miroslav Báňa se krátce vyjádřil
k dalším plánovaným akcím:
„Finance byly určeny na opravu
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Tyršovy, včetně „Ústaváku“ a
silnice K Mlýnům. Projekty by
měly být kompletně připraveny ke
konci roku, jejich realizace je však
vázána na program, který dosud
nebyl vyhlášen”.
/OH

KONEC II. LIGY
DOPRAVNÍ SITUACE - STUPEŇ 6.
Naštěstí k dopravní nehodě 6. 8. nedošlo.

TECHNIKA BUDILA RESPEKT.

HC Velká Bíteš prodal v srpnu
licenci II. Ligy Opavě.
Starosta Miroslav Báňa, bývalý
prezident HC Velká Bíteš,
komentuje: „Podmínky, které
nastavil Hokejový svaz, už nejsou
o sportu, ale výhradně o penězích.
Ani naše okresní město soutěž
neustálo, v Třebíči jsou v konkurzu
a jsem zvědavý, jak dlouho vydrží
Meziříčí.“
Vyjádření Ing. Jiřího Chadima,
předsedy HC čtěte na straně 30.
/OH

Nevšední
narozeniny
Nejstarší
bítešská
občanka
Františka
Kožnarová
oslaví
25. září krásné 104. narozeniny.
Exit gratuluje!
TOHO TO BAVILO NEJVÍC...

Byty i Bíteš hezčí

PŘEZUJTE SE! Máme nový koberec.

silnice 602 a jejich využití je
přísně kontrolováno Evropskou
investiční bankou. Proto se nedají
použít na opravu ostatních silnic.
Nejbližší akcí musí být oprava
křižovatky Vlkovská – Tišnovská –
Kostelní, ta je v havarijním stavu.
Stále zůstávají problémy s řešením
objízdných tras – zřejmě se bude
muset postupovat po částech
a nechat možnost průjezdu.
V projektové fázi je oprava zbytku

V příštím roce by BYT STUDIO
Jihlava mělo začít stavět nové
bytové jednotky v prostoru mezi
domem pečovatelské služby
a poslední bytovkou U Stadionu.
Radní se shodli, že ze všech
předložených návrhů má právě
tento
všechny
předpoklady
k vytvoření architektonicky nenásilného přechodu mezi bytovkami a domky vedle DPS
a zastupitelstvo schválilo odprodej pozemku firmě. Abychom
nekupovali zajíce v pytli, členové
výběrové komise se byli podívat
na výsledky práce BYT STUDIA
v Třebíči i v Jihlavě.
Pokud půjde vše podle plánu, Bíteš
by se měla 30 nových bytů dočkat
v roce 2009.
/OH
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hygienickým kontrolám a musejí
mít provozní řád. Snažíme se, aby
každý rok přibylo alespoň jedno
hřiště. Letos mají Technické služby
ještě v plánu opravu oplocení
na Družstevní a U Stadionu
u kotelny.”
/OH

Opravy Hrnčířské
nejdříve 2009

PRÁCE BYT STUDIA V TŘEBÍČI

Kašna v novém
Oprava okolí západní kašny byla
dokončena, zbývá ještě osadit
informační vitríny.
Řešení pochází z dílny architekta
Kunčíka, jedná se o odstranění
havarijního stavu, nikoli o počátek celé rekonstrukce náměstí. Ta
může začít nejdříve v roce 2009.
„Jde o investici řádově 50 milionů,
v optimistické variantě bude hradit
město jen pět procent. Pokud má
město v ročním rozpočtu 5 milionů
na investice na opravy, už moc
peněz nezbývá,“ řekl Exitu162
starosta Miroslav Báňa.
/OH

Ulice Hrnčířská se dočká opravy.
Ulice by měla dostat nový chodník
od náměstí až k ZUŠ, v horní části
by měl být vedle vozovky nejprve
chodník, pak teprve předzahrádky.
Oprava je však teprve v počáteční
fázi projektové přípravy, s realizací
se nepočítá dříve než v roce 2009.
/OH

Do školy
bezpečněji
Na Valech byl vybudován mezi
školami zvýšený přechod.
Dlažební
kostky
nahradil
namalovaný přechod mezi ZŠ
a ZUŠ. Přechod je vyvýšený
nejméně o 12 cm, takže ani hodně
otrlí řidiči ho nebudou moci přejet
vyšší rychlostí. „Leda, že by si
chtěli udělat z auta letadlo,“
komentoval funkci retardéru Ing.
Bronislav Hovadík, předseda DR
Technických služeb, kterého jsme
zastihli v průběhu stavby. Stavba
se bohužel protáhla, protože přes
vyvýšený přechod nemohly přejet
autobusy. Přechod musel být ještě
jednou rozebrán a postaven. / OH

Zastupitelstvo
27. srpna
Jednání zastupitelstva v pondělí
27. srpna trvalo více než pět hodin.
Zastupitelé těžko hledali společný
názor. Z jednání vybíráme:
Místní oddělení Policie ČR
má nedostatek lidí. Přes jejich
maximální úsilí je jisté, že nebudou
moci
zajišťovat
nepřetržitou
službu. Již od poloviny září se
bude provozní doba ve všední dny
zkracovat.
500 000 Kč na studii Velkého
obchvatu je vyhrazeno z městského rozpočtu. V prvním záříjovém týdnu budou otevřeny tři
obálky s nabídkami.
Lékařská pohotovost - ZM
nesouhlasí s rozhodnutím kraje
o zastavení příspěvku pracovišti
lékařské služby první pomoci
(pohotovosti) ve Velké Bíteši od
1. 1. 2008.
Byl schválen návrh vlajky Velké
Bíteše (viz 2. strana obálky).
ZM
projednalo
anonymní
udání „odpovědných občanů“ na
„zločinné praktiky starosty Báni“.
Kauza Helvag - zastupitelstvo
obdrželo zprávu z Městského
státního zastupitelství v Praze.
Rozhodnutí o stížnosti města proti
odložení věci se očekává v září.
Oprava silnice 602 – nikoho
na radnici nezajímá kvalita
oprav, starosta Báňa: „Nejsme
kompetentní, náš stavební odbor
není příslušný, obraťte se na ing.
/LK /OH
Štěpánka z SÚS.“

Dětská hřiště
Podle
zprávy
Žďárského
deníku bylo v Bíteši zrušeno šest
dětských hřišť.
Starosta Mgr. Báňa upřesnil:
„Zrušena byla pouze nepoužívaná
pískoviště a zrezivělé houpačky.
V Bíteši je 27 těchto objektů, které
podle nových předpisů podléhají
PRVNÍ POKUS SE NEZDAŘIL. Nájezdy byly příliš strmé, 29. 8. je Technické služby rozebíraly.
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A ž do

Jak se takový rychtář vybírá?
U výběru rychtáře
jsme nikdy nebyli,
takže nevíme jestli jsme ti praví, kteří
by měli odpovídat.
V době, kdy jsme
tancovali v chase,
rychtáře dělal většinou předseda MěNV
a k sobě si vybíral
rychtářku. Ta byla
každý rok jiná, zatím
co rychtář byl několik let stejný. Později dělala
rychtářský pár dvojice, která za svobodna vedla
chasu jako první stárek se svojí stárkovou. Toto se
v současnosti asi nedodržuje. Nás oslovil první stárek se stárkovou.
V čem je rozdíl při slavení hodů dnes ve srovnání
s dobou, kdy jste tancovali v chase vy?
Těch rozdílů je asi hodně. Za nás jsme se s rychtářem viděli až o hodové neděli. Dnes nám připadá,
že dvojice první stárek - stárková a rychtářský pár

MILENA A BOREK. V době, kdy tancovali v chase.

Hody nejsou jen hodová neděle. Který z dalších
hodových dní je u vás nejoblíbenější?
Na hodnocení je ještě brzy.
Hlavní
hodový
týden je ještě před
námi,
ale
už teď
víme,
že jakákoliv akce
s tak bezvadnou chasou
nám přinese super zážitky.
Od první chvíle, kdy jsme se rozhodli, že do toho s chasou půjdeme, se
snažíme být s nimi co nejvíce. Chodíme
na nácviky,
moc se nám
líbil
zájezd
na Pálavu, vydařila
se i zábava v Košíkově
a moc jsme si užili
rychtářskou bečku.

r pá

ní
s

il

Kdo je to vůbec rychtář a jaké jsou jeho práva
a povinnosti?
Rychtář a rychtářka jsme my. Zatím se nám zdá, že
máme jen ty povinnosti. Na práva si počkáme

¡ ¡ ¡

má spoustu povinností, které dříve zajišťoval JKP
(dnešní Klub kultury).

v yč e

Z pohledu
návštěvníka zná bítešské
hody asi každý. Z pohledu chasníka leckdo. Ale stát se rychtářem, to je už
výjimečná věc. Letošního rychtáře Borka
Janšty a jeho ženy Mileny jsme se zeptali:

°µ±

Jaký byl váš nejsilnější zážitek v souvislosti s hody?
Nehodnotili bychom
nějakou konkrétní
akci. Pro nás je nejsilnějším zážitkem připravovat
hody se skvělou partou mladých lidí, kteří mají
zájem na tom, aby ty letošní hody byly co nejlepší
– výjimečné. Za to patří největší dík hlavnímu
stárkovi Ondrovi a hlavní stárkové Hance.
Nastala v minulosti situace, kdy byly hody
ohroženy?
Byla i doba, kdy hody nebyly každý rok tak jako
dnes. Když jsme před 25 lety tančili v chase naposledy, byly ten rok hody opravdu jiné. /LK a HV
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Středa 5. září
17.00 STAVĚNÍ MÁJE
a otevírání hodových sklípků v tradičních místech

18.30 BÍTEŠSKÁ KAPELA
hraje ve sklípku „na Pětce“

Čtvrtek 6. září
19.00 POSEZENÍ SE SKUPINOU FLINT
ve sklípku „na Pětce“

Pátek 7. září
19.30 LIDOVÁ TANEČNÍ VESELICE
pod májou s kapelou Lesanka z Humpolce

20.00 VEČER S KAPELOU PROMĚNY
ve sklípku „na Pětce“

20.00 HODOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
v Kulturním domě, hraje Renovace

20.00 POSEZENÍ S HUDBOU FRANTIŠKA
KRATOCHVÍLA na terase Bowling baru

Sobota 8. září
13.30 - 18.00 SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
V. ročník přehlídky národopisných souborů krojovaných skupin z Podhorácka, Horácka, Drahan
a Brněnska. Vystoupí mj. národopisný soubor
Bítešan a Sluníčko z Velké Bíteše, skupina žen
z Jinošova, folklorní soubor z Březníka, podhorácký soubor obce Ketkovice, národopisný soubor Vrčka ze Šlapanic a pěvecké sbory z Velké
Bíteše a Hrotovic. Tentokráte vystoupí rovněž
host ze zahraničí - slovenský folklorní soubor
Oblík z Hanušoviec nad Topľou.

15.00 - 22.00 STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ
společnosti historického šermu TAS za „Starou
poštou“ na horní straně Masarykova náměstí

20.00 POSEZENÍ U CIMBÁLU
ve sklípku „na Pětce“ hraje Horňácká cimbálová
muzika Petra Galečky z Lipova

20.00 VELKÁ HODOVÁ DISKOTÉKA
v Kulturním domě, hraje DJ Boris

Neděle 9. září
8.00 - 9.00 SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
v chrámu sv. Jana Křtitele za účasti krojované
chasy

8.00 - 11.30 STÁRCI ZVOU STÁRKY
za doprovodu Bítešské kapely

9.30 - 11.00 KONCERT POD MÁJOU
hraje dechová kapela Doubravěnka

12.00 - 12.15 KOLEČKO PRO CHASU
pod májou

13.00 - 14.00 DOMÁCÍ A HOSTÉ
Pod májou vystoupí děti národopisného souboru Bítešan a folklorní soubor OBLÍK ze slovenského družebního města

13.30 KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM
14.00 - 17.00 STŘEDOVĚKÉ LEŽENÍ
společnosti historického šermu TAS za „Starou
poštou“ na horní straně Masarykova náměstí

14.30 TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM
krojované chasy pod májou s rychtářem a právem: Česká beseda, první stárek předává věnec,
Moravská beseda, paragrafy, sólo pro rychtáře a
rychtářku, zavádění. Hraje Bítešská kapela

15.00 - 16.00 HISTORICKÝ ŠERM
vystoupení skupiny TAS za „Starou poštou“ na
horní straně Masarykova náměstí

15.30 POSEZENÍ U CIMBÁLU
ve sklípku „na Pětce“. Hraje Cimbálová muzika
Jaroslava Čecha z Uherského Hradiště

16.00 LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY
pod májou

Středa 12. září
17.00 KÁCENÍ MÁJE
19.00 HODOVÉ DOZVUKY
ve sklípku „na Pětce“. Hraje F. K. MUSIC
(František Kratochvíl ml.)

Výstavy a doprovodné akce
VÝSTAVA OBRAZŮ
bítešské rodačky Zory Krupičkové ve výstavní
síni Klubu kultury na Masarykově náměstí č. 5.
Otevřeno v sobotu od 13 do 18 a v neděli od 9
do 18 hodin. VERNISÁŽ v pondělí 3. září v 17
hodin

135 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VE VELKÉ BÍTEŠI
výstava v Městském muzeu na Masarykově
náměstí č. 5. Otevřeno v sobotu od 13 do 16
hodin a v neděli od 9 do 17 hodin

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
v areálu Českého svazu chovatelů v Lánicích
č. 55. Otevřeno v sobotu od 8 do 18 hodin
a v neděli od 8 do 17 hodin

VÝSTAVA BONSAJÍ
na nádvoří Základní umělecké školy v Hrnčířské
ulici č. 117. Otevřeno v sobotu a neděli od 8 do
18 hodin

JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
na horní straně Masarykova náměstí, v průběhu
soboty a neděle

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE OPEL DOBROVOLNÝ
na horní straně náměstí, v sobotu od 12 od 16
hodin.

6 / NÁZORY/ANKETA

anketa
Zeptali jsme se:
Hlavním tématem zářijového
Exitu jsou hody. Zeptali jsme se
proto členů chasy, co udělají pro
zdárný průběh hodů.

Vojtch Trojan
Budu
tancovat jak o život a
dělat vše pro to,
abych to zvládl.

Zdenk Vlek
Budu se snažit
stmelit chasu,
aby do toho šli
všichni naplno.
Chci, aby každý
z chasy nejen
chodil na různé
akce, ale aby udělal něco i pro
hody a práce ho bavila.

Martin Šmídek
Každopádně se
budu snažit vyjít
vstříc hlavnímu
stárkovi
s rychtářem,
protože jim
chci co nejvíc
pomoci.

Hana Koubková
Rozehnat mraky
jako v Číně
zatím asi nedovedeme, ale za
pěkné počasí
během hodové
neděle se budu
alespoň modlit. Věřím, že
ostatní, ať se jedná o práce na
máji nebo tanec na pódiu, už
s chasou zvládneme.

ä÷èó
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V BÍTEŠI
BEZPEČNĚ?
Redakce Exitu obdržela ohlasy na minulé Téma měsíce.
Vybíráme z dopisu pana Petráše:

!
Žiji v rodinném domku na Tyršově ulici. Mám tu smůlu, že v kruhu
o poloměru 300 metrů se nachází 5 hospod! Je to zřejmě nezbytný
doplněk výchovných, vzdělávacích, kulturních a sportovních zařízení.
Naproti baru pana Klímy řada řidičů parkuje na silnici, pokud možno
přímo před hospodou. Situace se ještě více zhoršuje po zahájení
provozu v zimní hale. To po obou stranách ulice stojí desítky metrů
dlouhé řady aut. Často vidím maminky, jak loví své děti, které se
v zápalu hry vzdálily z dětského hřiště a vběhly na komunikaci.
Zatím se nic nestalo, ale je nutné čekat na to, až k nějaké tragédii
dojde? Vždyť stačí málo: dát dopravní značení “zákaz stání”, omezit
rychlost, vybudovat retardér.
Město každý rok investuje značné finanční prostředky do oprav a do
zvelebování města. Mrzí mě, když vidím poničený obecní i soukromý
majetek, zpravidla po skončení diskoték a podobných kulturních
akcí. I když termíny těchto akcí jsou známé a jejich výsledky také,
ještě jsem se nesetkal s tím, že by v inkriminovanou dobu byla na
místě hlídka PČR, nebo že by představitelé města využili zákonem
jim daná práva.
Předzahrádka baru “U Klímy” je umístěná uprostřed bytové zástavby.
Přes den se to dá vydržet, ale denně poslouchat hovor, výbuchy
smíchu, zpěv (?) písní, často také opilecký řev mnohdy až dlouho po
půlnoci není ten nejlepší způsob jak vylepšit spánek občanů v okolí.
Využívám tuto příležitost k tomu, abych požádal aktivní účastníky
těchto nočních produkcí, aby občas provozovali svá veřejná noční
vystoupení pod okny pana Klímy, pana starosty, případně před
budovou místního oddělení PČR. Jistě jim uděláte větší radost než
mně. Vždyť dosud, na rozdíl ode mne, to trpělivě přehlíželi.
Zákon 258/2000 Sb. v §34 stanovuje povinnost dodržovat noční
klid od 22,00 do 6,00. Stejný zákon v § 96 dává obcím právo
nařídit obecně závaznou vyhláškou konec “...veřejné produkce
hudby, provozní doby provozoven, pokud jejich provozem dochází
k neúměrnému obtěžování občanů.” Zákon 128/2000 Sb. o obcích v §
2 ukládá: “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby
svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem
vyjádřený v zákonech a jiných předpisech.” Když jsem si přečetl
článek v srpnovém vydání EXITU, bylo mně trochu smutno. Orgány
a instituce, které mají ze zákona stanovené povinnosti k zabezpečení
veřejného pořádku a k prosazování zákonů, v Bíteši nefungují.
Může se tedy člověk cítit bezpečně tam, kde ti, co mají prosazovat
zákony rezignovali na své povinnosti?
/ Ladislav Petráš
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PETR BENDE HRÁL „DOMA“
Uspořádat festival v malé obci pro několik
set lidí? Nemožné? ... Možné! Alespoň ve
Stanovištích se opět zadařilo.

ve Stanovištích letos?
Potěšilo mě, že se z toho stává festival, došlo dost
lidí a nepršelo.

..a co za rok?
První srpnovou sobotu
Rád bych střídal místa,
se tam konala Tradiční
osvědčilo se i hřiště
rocková noc s Petrem
u Újezda. Takže uvidíme.
Bendem a jeho kapelou.
Festival zahájila „domácí“
Děkuji za rozhovor.
kapela ze Zbýšova u Brna
Foto z akce na
Na Nerwi, štafetu přebrali
www.petrbende.cz
anglicky zpívající Final
Fiction, kapela Silage a Na
Pořadatelé děkují sponvšechny 4. Po deváté hodině
zorům: Gambrinus, PBS
večerní většina návštěvVelká Bíteš, BDS a NTC
níků očekávala vystoupení
Velká Bíteš, Restaurace
Petra Bendeho. Na podiu
U
Raušů,
Jeřábkova
ho barmanskou show NA PODIU PŘED AKCÍ. Příprava Tradiční rockové noci
pekárna,
Řeznictví
a uzeuvedl z minulých ročníků začala brzy ráno.
nářství Milan Sláma,
známý Jara Hirš.
Rytectví Mihal, WOČ, Restaurace u Rambousků,
Petr Bende nezklamal. Zdržel se přes dvě hodiny
/
Romill, Nova Steel, Czech System a další.
a hrál naplno. Třebíčská Extáze večer uzavřela.
MD
Celý festival pohotově uváděl moderátor rádia
Krokodýl Petr Holík.
Exit162 v srpnovém čísle vyhlásil u příležitosti
Ti, kteří stáli za přípravou festivalu, jistě ocenili i
festivalu čtenářkou soutěž. Z doručených
profesionální přístup všech muzikantů, zvukařů,
správných odpovědí na soutěžní otázku jsme
moderátora a ostatních, kteří se podíleli na hladv redakci vylosovali jednoho výherce.
kém průběhu celé akce.
Vítězem se stává Jana Tučková z Velké Bíteše.
Gratulujeme.
Petra Bendeho jsme se zeptali:
Petře, k tvým narozeninám ti opožděně (ale
Jaké to je - hrát „doma“?
přece :-)), přejeme hodně dalších podařených
Velká zodpovědnost předvést to nejlepší a možná
/ redakce
písniček a koncertů.
i víc... Většina lidí, která dojde na koncert mě zná
od dětství, je to zavazující.
Jak vznikl nápad organizovat rockové noci?
Přišla s tím obec Stanoviště a Karel Nováček
(trumpeťák PB Bandu), který to zprostředkoval.
První akci jsme hráli s Doubravěnkou, my jsme si
tehdy „střihli“ jen pár věcí. V začátcích to býval
napůl bigbít, napůl taneční zábava...
Je něco, co tě potěšilo nebo překvapilo

PETR HOLÍK VŠECHNY BAVIL .... a k tomu pohotově
moderoval.

PETR BENDE HRÁL S KAPELOU PŘES DVĚ HODINY.
A co příští rok?
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... ve světě i lese
se neztratí

Najít na kraji lesa během měsíce
července nedávno narozenou
bachyni je náhoda. Pan Milan
Sláma ji našel, zachránil a
„vychovává“.
„Byla zastydlá a hladová. Dal
jsem ji do krabice a krmil ji mlékem. Nejsem si jistý, jestli přežije.“
Bachyňce Rypulce držíme palce.

i dvě vraždy - kněžna Ludmila
byla uškrcena a Václav probodnut mečem. Protože ale není
důležité, jak dlouho člověk žije,
ale jak dobrými věcmi svůj život
naplní, mohli na závěr všichni za
Václava poděkovat a slíbit, že mu
budou věrni a budou uskutečňovat jeho sny.
V programu tábora nechyběly
osvědčené hry Chcete být milionářem a Březí hledá superstar.
/ LK

/ OH a MD

Ve svém
vlastním světě...

SEZNAMTE SE: SLEČNA RYPULKA.
Je roztomilá, nemyslíte?

Dvě vraždy
ve Březí

Už potřetí proběhl v posledním
prázdninovém týdnu tábor bítešských dětí na faře ve Březí.
Spolu s knížetem Václavem měly
děti možnost poznat nelehké
začátky historie českých zemí.
Byly svědky vpádu bavorského
vévody Arnulfa, statečně bojovaly s nepřáteli země, spolu s
Václavovou babičkou svatou Ludmilou se učily poznávat nejen rostliny, ale i skládat
básně, zpívat a zušlechťovat své
tělo i duši. Navštívily i poutní
místo Svatá, kde se konala tradiční pouť. K ději tábora patřily

NOVINÁŘI.
Bítešské děti ve Březí.

...a přitom mezi námi žije téměř
osmdesát klientů v Ústavu sociální péče pro dospělé na letohrádku Schönwald v Jinošově.
Poslední srpnový víkend se
zde konal tradiční Den otevřených dveří - Nedělní výlet do
zámečku. Letošní slunečný den
zpestřili hudebním vystoupením
v altánku i muzikanti z Janáčkovy
opery. Návštěvníkům byl zpřístupněn park zámecké obory i
obytné prostory ústavu. / MD

Pověst s trochou
skutečnosti

Odhalení pamětní desky u
“Památné borovice”
poblíž
rybníku Korbel se uskutečnilo
25.8.2007 z popudu a použití
veršů mého švagra Miroslava
Nováčka z Jasenice. V těchto

UDĚLEJTE SI VÝLET.
Dokud je venku hezky.

VÝLET DO ZÁMEČKU SCHÖNWALD
Nejen počasí přálo

místech se před mnoha lety
tajně scházíval se svou nastávající ženou Aničkou, která pocházela z Nových Sadů. Nyní, když
už jsou oba důchodci, jen nostalgicky vzpomínají na mladá léta.
Protože můj švagr zdědil básnířský talent po své matce, využil
zápisu bítešského kronikáře
Karla Broda z roku 1926 a tento
převedl do veršů a nechal vepsat
na pamětní desku. Protože léta
mu přibývají, nohy pomalu slábnou, zhotovil i festovní lavičku
se stolem, kterou za pomocí přátel zabudoval pod sousední dvě
borovice. To je přesně to, co jim
oběma tehdy scházelo.
Jejich přáním je, aby se památník
stal i ostatním lidem nebo mileneckým párům cílem jejich procházky a aby si přečetli o události, která se před mnoha léty na
těch místech stala.
/ Jií Jeábek
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HISTORIE BÍTEŠSKÉ HASIČSKÉ
ZBROJNICE
V letošním roce uběhlo 15 let od otevření
v roce 120. výročí založení Sboru dobrovolných
nové hasičské zbrojnice ve Velké Bíteši. První
hasičů. Stanice patří k nejhezčím v republice.
skladiště sboru bylo místo kryté šindelovou
V roce 1997 byla stávající kotelna na tuhá paliva
stříškou za radnicí. Až roku 1887 byla vhodná
přestavěna na plynovou. V roce 2000 byla
doba k postavení hasičského skladiště. Hasičská
požární stanice vybavena vhodnější výpočetní a
budova byla postavena nákladem obce 4400
telekomunikační technikou a nouzovým zdrojem
korun ještě téhož roku za
elektrické energie. První
starosty obce Jana Jelínka.
etapa
modernizace
První jednání o nutnosti
proběhla 5. srpna 2000,
postavit novou hasičskou
spočívala v zakoupení
zbrojnici proběhlo 16.
nových automatických
ledna 1969. V březnu
lamelových vrat, která
1974 bylo místo na
jsou ovládána ze stanice
stavbu požární zbrojnice
přes vysílačku a nahradila
zajištěné (stavební místo
nevyhovující plechová
v prostoru za stadionem).
vrata. V současné době
Předpokládaný finanční
jednají představitelé města
náklad byl 4,5 milionu
o možnosti nástavby
korun. Avšak stavět se
pro potřeby lékařské
nezačalo. 1. července 1988 POMOC V NOUZI - NAŠE POSLÁNÍ.
záchranné služby. Jiná
byla zahájena výstavba Nový prapor bude posvěcen 14. září.
rekonstrukce se do roku
nové požární stanice
2015 nepředpokládá.
v ulici Za Loukama. Tohoto bylo dosaženo po
dlouholetých jednáních a stavba byla rozvržena
na několik etap. První etapu – do roku 1991
V neděli 12. srpna 2007 se při příležitosti 135.
Svěcení slavnostního praporu SDH
výročí konal Den otevřených dveří. Stanici
Velká Bíteš proběhne v pátek
navštívilo dle odhadu 30 dospělých a 50 dětí.
14. září 2007 na večerní mši sv.
K vidění byla technika SDH Velká Bíteš a
v kostele sv. Jana Křtitele
HZS kraje Vysočina PS Velká Bíteš. Zúčastnily
ve Velké Bíteši.
se i okolní sbory se svou technikou - Jívoví,
byly vybudovány garáže a základy přístavby za
Křižanov, Velké Meziříčí, Osová Bítýška,
780 000 Kč – postavili příslušníci svépomocí,
Katov, Nová Ves. K poslechu a dobré pohodě
druhou část firma STAVOS Velké Meziříčí, která
hrála hudba pana Majera z Velké Bíteše. Všem
v létech 1991-1992 stavbu dokončila. Hodnota
přítomným za spolupráci děkuje výbor SDH
této části i s vybavením je 3 050 000 Kč. Dne 20.
Velká Bíteš
srpna 1992 byla zbrojnice předána do užívání,
/David Dvoáek (redakn kráceno)

Den otevřených dveří

MAJÍ SE ČÍM CHLUBIT.
Na Den otevřených dveří přisly desítky zájemců.
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SÓSTŘEDĚNÍ CHASE
PŘED HODAMA
Bítešské hody jsou pro někoho záležitost hodového víkendu. Jiní příznivci je drží od slavnostního
postavení máje a otevření sklípků a završují je až
o týden později. Ovšem pro bítešskou chasu to znamená celé léto příprav, tzn. prvním nácvikem počínaje, říjnovým promítáním fotek z letních a hodových akcí konče.
A že je co fotit! Začátkem srpna se chasa odebírá
na jih Moravy k ochutnávce vín. Jedná se o tradiční
dvoudenní výpravu v období pavlovských hodů,
kde na místní zábavě bítešská omladina předvede
domorodcům, jak umí polku a valčík a co všechno
vydrží. Letos byla velmi hojná účast, proto se přemístění na Pálavu uskutečnilo autobusem. Po vybudování přístřešků v kempu přišlo na řadu grilování,
po němž následoval hromadný přesun do nedalekého sklípku v Pavlově. Degustace vín probíhala
za odborného slovního doprovodu sklepmistra a
celý ochutnávací maratón byl zakončen po několika
hodinách sborovým zpěvem chasy, který nikoho
nenechal pochybách, že i hlasivky máme napro-

sto v pořádku. Po odebrání do místního kulturního domu pavlovští předvedli své tradiční kroje a
taneční schopnosti. A protože jsou to lidé družní,
netrvalo dlouho a s bítešskou chasou vytvořili spřátelené kolony. V brzkých ranních hodinách několik
nespavců vyrazilo na hrad Děvičky, který dohlíží
na pod ním se rozkládající kemp plný utančených
a unavených hodovníků. Nutno podotknout, že při
odjezdu v autobusu nevládla zdaleka tak rozverná
atmosféra, jak tomu bylo den předtím, což bylo
bezesporu dáno únavou účastníků zájezdu.
Týden po pálavském výletě se (tentokrát po vlastních
nohou) chasa vydává do nedalekého Košíkova, kde
se tanečníci věnují zdokonalování tanečního umění.
Letos tomu bylo opět za doprovodu Františka
Kratochvíla ml., který dal prostor i bítešské superstar Iloně Brymové. Na parketu bylo plno až do brzkých ranních hodin. Tanečníci nešetřili silami i přes
to, že je čeká ještě dlouhá cesta domů.

OBSAZENÍ LETOŠNÍCH HODŮ
Rychtářský pár:
Konšelé:
Hlavní stárci:
Písař:

Borek a Milena Janštovi
Petr a Markéta Velebovi
Jiří a Eva Blahovi
Ondra Machola a Hanka Koubková
Pavel Matoušek

BÍTEŠSKÁ CHASA NA PÁLAVĚ. Členové chasy pózují po vyčerpávajícím večeru.

/HV + LK
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Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 98
naproti lékárně

J i ø í R a u š , To m á š J e l í n e k
grafická úprava Stanislav Mihal

ä÷èó

NA FAŘE / 19

°µ±
¡ ¡ ¡

BÍTEŠSKÉ DĚTI STVOŘILY SVĚT
Letos jsme se plni očekávání vydali s mladšími
dětmi na tábor do Starče u Třebíče, abychom společně prožili jeden prázdninový týden. Netušili
jsme, co nás čeká, ale hned první večer se nám
ozval tajemný hlas, který nás vybídl, abychom za
sedm dní stvořili náš vlastní svět. Ještě ten večer
díky našemu přičinění zmizela tma a objevilo se
světlo, inu zázraky se přeci jen dějí.

vybídla k boji, kdy jsme dokázali, že jsme zdatní a
schopni stvořit člověka. Veškeré stvořitelské dílo
nám zkontroloval sám Zeus, který uznal, že náš
svět je dobrý. Co se však nestalo…vše nám během
noci zmizelo…

Tajemný hlas nás
provázel každý den

My ale neztráceli naději a během olympiády jsme
rozluštili šifru, která nás navedla nejen k získání
pokladu, ale také ztraceného světa! Krásné chvíle
a spoustu legrace jsme prožili na výletě v Třebíči.
Svoje vědomosti jsme předvedli v Riskuj, skvělé
pěvecké výkony podali v Superstar a také zbohatli
v kasinu. Za týden jsme poznali nové přátele a
hodně jsme toho prožili. Na závěr patří velké díky!
Díky všem, kteří se podíleli na přípravě tábora,
všem vedoucím i jejich rodičům, rodičům všech
dětí a Otci Bohumilovi. Těšíme se příští rok!

Tajemný hlas nás provázel každý den, ve stvoření
se nám však snažili zabránit řečtí bohové.
Ale my se nedali. Překonali jsme překážky vládce
moří Poseidóna, dokázali se plavit na loďce a
oddělit tak pevniny od vod. Vesmírní piráti boha
Hélia nám svou přítomností ztěžovali objevování
nových planet. Potíže jsme měli s bohem všech
zvířat, který úplně ztratil paměť a my mu pomáhali si opět vzpomenout. Vznešená Athéna nás

Neztráceli jsme naději

/ Jana Rousová

Zveme Vás
PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU S CHASOU
V. Bíteš, neděle 2. září v 8.00
POUŤ V RUDĚ
Ruda, neděle 2. září v 8.00
POUŤ V KATOVĚ
Katov, neděle 2. září v 9.30
SLAVNOSTNÍ HODOVÉ BOHOSLUŽBY
V. Bíteš, neděle 9. září v 8.00 a 9.30
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA PRO BÍTEŠSKÉ
HASIČE
V. Bíteš, pátek 14. září v 18.00
SPOLEČNĚ. Na stvoření světa máme v Bíteši experty…

POUŤ VE BŘEZÍ
Březí, neděle 16. září v 11.00
PUTOVÁNÍ DO KOŠÍKOVA PRO DĚTI 
ODPOLEDNE PLNÉ HER
Neděle 23. září od 14.00. Odchod od kostela v Bíteši
SLAVNOST SV. VÁCLAVA
V.Bíteš, mše sv. 28. září v 18.00
SLAVNOSTNÍ
VARHANNÍ
NA OPRAVENÉ VARHANY
Jinošov, pátek 28. září ve 14.00

KONCERT

POUŤ V NÍHOVĚ
Níhov, neděle 30. září v 11.00
NENÍ tábor JAKO TÁBOR. Na celostátní setkání mládeže
v Táboře zavítali i mladí z Deblína.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA ZŠ
Začne v průběhu září, informace ve škole. Rozpis
tříd bude vyvěšen u kostela a na internetu.

ä÷èó

20 / NAVŠTÍVIL JSEM

°µ±
¡ ¡ ¡

V BŘEZNU DO JAPONSKA?
Letos v březnu si udělal Tomáš Mašek dvoutýdenní výlet do Japonska. Počkali jsme, až
se jednotlivé zážitky poskládají do celkového dojmu a ptáme se:

Jakým jazykem?
Univerzálním – ukázal jsem a řekl drajmál toto a
holandská letuška mi perfektně rozuměla. Ony se
S letuškami jsem se domluvil bez problémů

Který vítr tě zavál do Japonska?
Syn Ondřej tou dobou končil na univerzitě v Sapporu doktorandské studium a plánoval návrat
do Evropy. Byla to tedy poslední příležitost, kdy
jsme jej v Japonsku mohli navštívit. Pozval celou
rodinu – svého bratra, matku i mě. Po důkladném
zvážení pro a proti jsem se tedy ocitl v Japonsku.
Jak se ti cestovalo?
Nic pohodlného to není. Dvanáct a půl hodiny
v ekonomické třídě letadla není příjemné ani pro
menší lidi, kteří jsou úplně fit. Je to ještě horší než
v našich autobusech, protože se sedí po třech.
I když máte štěstí a sedíte u uličky, nohy si tam
natáhnout nemůžete, protože neustále projíždějí
letušky a nabízejí občerstvení.
Co nabízejí?
Hlavní jídla jsou během cesty dvě a můžete si
vybrat buď evropské nebo japonské. Dal jsem si
kuře s omáčkou a s noky, protože jsem správně
předpokládal, že japonských jídel si užiji víc, než
mi bude milé. A jinak samozřejmě nabízejí různé
nápoje ve směšných dvoudecových kelímcích.
Takže jsem si objednával pití většinou po třech.

Vyšňořený Buddha láká nejen turisty!

totiž letušky běžně domluví pěti jazyky a s úsměvem dokáží během letu několikrát obsloužit více
než čtyři sta pasažérů - zkrátka se nezastaví.
Jak jste cestovali po Japonsku?
Letadlo, vlak, metro, autobus – jak bylo zrovna
nejvhodnější. A na tři dny jsme měli půjčené auto.
Testovali jsme jakýsi navigační systém a za to, že
jsme byli tak laskavi, jsme měli auto zadarmo.
Jinak by nás to stálo 26 000 jenů na den (cca 4500
Kč – pozn. red.).
Nejvyšší povolená rychlost je 50 km/h. Všude.
A když tam náhodou mají zatáčku, kterou by
se u nás dalo projet bezpečně stoosmdesátkou,
tak před ni pro jistotu dají třicítku. Viděl jsem
Porsche Carrera, ten snad
musel jezdit celou dobu
na jedničku a volnoběh.
Čemu ses nejvíc divil?
To je těžko říct, tam je jiné
úplně všechno. Tak jsem
třeba pochopil, o čem mluvila Kateřina Neumannová
před odjezdem na mistrovství světa, když říkala, že se
těší na vyhřívaná prkýnka.
To když jsem při vstupu na
toaletu dostal dálkové ovládání. Mohl jsem si regulovat
nejen teplotu, ale i ostřiky,
dokonce i ty, které nepotřebuji.
Moc mě zaujala masážní
křesla, viděli jsme je
v mnoha typech – běžná
jsou na letišti. Nechal jsem

Japonská gejša žije!
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KOŽICH I KRAŤASY!
se masírovat asi patnáct minut. Křeslo si vás
změří a zváží, spočítá, kde máte žebra, kde jsou
jednotlivé kůstky na chodidlech a začne vás různými nástavci masírovat. Dálkovým ovládáním
nebo joystickem si regulujete intenzitu i druh
masáže.

Letos byla zima mírná. Napadly jen 2m sněhu.

Co ti nejvíc chybělo?
Chleba. Mají tam sice jakýsi toustový chleba, ale
to není ono. Mléko bylo dobré, brambory v půlkilových sáčcích a strašně drahé. Pěstují se právě
jen v okolí Sappora. Evropské potraviny dostanete
také, pokud na ně máte. Z Japonska jsem se vrátil
záměrně o osm kilo hubenější.

Byl jsi na koncertě nebo v divadle?
Z časových ani finančních důvodů to nebylo
možné. Divadlo je i pro Japonce mimořádná událost, myslím, že tam ani nemají kamenná divadla,
která by hrála denně. Ondra byl i na opeře, ale
bez znalosti kulturních souvislostí je zřejmě pro
Evropana nestravitelná.
Na ulici neuvidíte žádné muzikanty nebo dokonce
kapely, jak je tady ve větších městech obvyklé.
Příjemně mě překvapilo, že nikde nebyl hudební
smog jako u nás v hospodách a obchodech. Pokud
tam nějaká reprodukovaná hudba hrála, bylo to
tak decentní, že jsem si to ani neuvědomil.
Zpáteční cesta byla také tak vyčerpávající?
Rozhodně byla podstatně zajímavější než cesta
tam. Do Japonska jsme totiž letěli proti času,
takže za dvě hodiny už byla noc a nebylo nic
vidět. Zpátky jsme letěli skoro na sever a někde u
Chabarovsku jsme se stočili doleva a podél polárního kruhu jsme letěli nad Sibiří. Jsou to obrovské
plochy, kde za několik hodin letu neuvidíte ani
známku lidské přítomnosti. Člověk si uvědomí,
jak je Evropa strašně malá.
Jsou hrdí, že mohou pracovat
pro svou firmu

Dálkové ovládání i na záchodě
Jaké jsou ceny?
Pro nás naprostý cenový chaos. Kilometr v taxíku
stojí 500 jenů, za to dostanete taky pantofle. Ale
letenka ze Sappora do Ósaky jen 2500 jenů, totéž
lodní lístek. Káva v automatu 120 jenů, v restauraci 300. Celkově je tam ale pro nás hrozně
draho.
V březnu je v Japonsku zima nebo jaro?
V Sapporu říkali, že je letos mírná zima. Ve volné
přírodě leželo „jen“ 2 – 3 m sněhu. Po celou dobu
tam bylo zhruba mínus sedm. A to je Sapporo na
stejné zeměpisné šířce jako Marseille. Ale v Ósace
už nádherně kvetly sakury a bylo tam zhruba
18 °C.

Co by sis z Japonska dovezl domů?
Asi trochu jejich disciplíny. Tam totiž Evropan
vidí, že každý Japonec pracuje pro svou firmu a
je na to hrdý. Zatímco u nás mám občas pocit, že
mnozí ani nevědí, která firma je platí.
Děkuji a těším se na další rozhovor.
Pokud se chcete pana Maška na něco zeptat,
poslechnout si další zážitky a podívat se na krásné
fotky, sledujte náš časopis. V příštím čísle oznámíme místo a termín připravovaného povídání o
/OH
Japonsku „555 japonských fotek“.

V jakém stavu jsou památky?
Většinou jsem viděl jen kláštery – od malých, kde
mohlo bydlet pár mnichů, až po obrovské komplexy. Byly v dokonalém stavu – neuvidíš kousek,
který by potřeboval opravu. Nikde jsem nenarazil
na místo, o které by se nikdo nestaral. Je to dáno
systémem i cenou. Ondrův profesor si koupil
pozemek na stavbu domku – 400 m2 za 16 miliónů.
V Kjótu bylo o 25ºC tepleji než v Sapporu
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BYLA TO OBROVSKÁ
ZKUŠENOST
Petr Ouředníček závodil v Pekingu
na Mistrovství světa juniorů ve veslování
Opravdu speciální prázdniny letos prožívá PETR OUŘEDNÍČEK (18). Díky výborným výsledkům
v republikových závodech si společně se svými třemi kolegy vybojoval účast na Mistrovství světa juniorů
ve veslování, které se konalo na začátku srpna v čínském Pekingu.
Jak vypadaly dva týdny strávené v metropoli nejlidnatějšího státu světu, to nám Petr ochotně prozradil
nedlouho po svém návratu domů.
Jak bylo v Číně, Petře?
No, tak i tak… Spousta věcí mě šokovala, z jiných
jsem byl zase v kladném slova smyslu naprosto
unešený.
Co tě šokovalo?
Nejvíc asi katastrofální stav
životního prostředí. Vždyť
za celou dobu mého pobytu
jsem „díky“ smogu viděl slunce
asi jen třikrát! Navíc vysoká
vlhkost ve spojení s teplotami
pravidelně okolo 30°C vytvářela nepředstavitelné dusno, ve
kterém se nedalo ani pořádně
dýchat, což se také ostatně projevilo během závodů.
A jaká byla pozitiva ?
Tak z mého pohledu musím v první
řadě jmenovat olympijský veslařský kanál,
který je asi nejlepší na světě. Ve všech místech stejná hloubka vody, stejné povětrnostní podmínky pro všechny, zkrátka pro
veslaře naprosto ideální stav. Celý areál
má asi 12 km čtverečních a na jeho dokončení se stále ještě pracuje. V době našeho
příjezdu stály na jednom místě v areálu
kanálu pravděpodobně rodinné domy, ty se
však najednou během dvou dní prostě ztratily a když jsme odjížděli, byly místo nich na
stejném místě už vysázeny stromy...
Spokojeni jsme byli i s ubytováním v jednom
z pekingských hotelů, kde jsme bydleli společně
s výpravami USA, Itálie, Kazachstánu a Japonska.
Dvoulůžkové pokoje naprosto vyhovovaly našim
potřebám. Proto ani tolik nevadilo, že si člověk mohl čistit zuby pouze balenou vodou, tou

z kohoutku to kvůli její vysoké kontaminaci prostě nešlo.
Ani v hotelu ale nakonec všechno nebylo tak jak
má být. Velkým problémem se
bohužel ukázala strava. Po
dvou dnech pobytu se totiž
celá výprava začala potýkat s žaludečními potížemi.
Takže například já jsem se
z Pekingu vrátil domů o 6 kg
lehčí a podobně i ostatní.
Popiš nám prosím alespoň
trochu čínskou dopravu.
Neměli jste třeba někdy
problémy dostat se včas ke
kanálu ?
Ani ne. Náš autobus byl speciálně označen a díky tomu měl
na silnicích absolutní přednost. Celá asi
čtyřkilometrová trasa ke kanálu z hotelu tak
probíhala víceméně bez problémů. A čínská
doprava obecně? To je jedno velké nepřetržité troubení, kterým si každý prosazuje
svá vlastní pravidla silničního provozu…
Vraťme se ještě k vašemu příletu do Číny.
Jak Vás nejlidnatější stát planety vlastně
přivítal?
Samozřejmě, že jsme na letišti v Pekingu
absolvovali celou řadu různých kontrol. Na
druhou stranu to ale nebylo tak hrozné, jak
jsme všichni čekali. A problém pak nenastal ani

UČTE SE ČÍNSKY. Nebo aspoň anglicky
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si totiž připsaly hned dvanáct finálových umístění, přičemž 6x jejich lodě nenašly přemožitele.
Mluvilo se o dopingu, ale prokázat se nic nepodařilo (mimochodem ani jeden závodník z čínského
týmu nebyl na dopingové kontrole). Každopádně
si myslím, že za rok se mají dospělí na olympiádě
na co těšit…
TO BYLA MAKAČKA. Na olympijském kanálu.

při odletu, kdy většina z nás vezla celou řadu
suvenýrů, takže jsem si z Číny nakonec dovezl
domů několik vějířů, čaj a také čínské hůlky. Od
našeho veslařského svazu jsem pak navíc dostal
ještě tričko s logem šampionátu.
Přejděme teď ke sportovní části tvého pobytu
v Číně. Jak vlastně vaše posádka na mistrovství
světa dopadla ?
Naše posádka ve složení Josef Piskáček, Petr
Handlovič, já a Petr Melichar startovala v kategorii párových čtyřek, které se zúčastnilo celkem 24 lodí. Celkem jsme absolvovali čtyři jízdy.
Nejprve jsme se zúčastnili rozjížďky, kterou jsme
bohužel kvůli nešťastné technické chybě hned na
startu pokazili a museli jsme do opravné jízdy.
V té jsme zabojovali, zajeli druhý nejlepší čas ze
všech posádek a postoupili tak do semifinále.
Další den v semifinále se asi nejvíce projevily naše
únava a zdravotní potíže způsobené jídlem, proto
se nám nepodařilo postoupit do nejlepší šestky.
Čtvrté místo v B-finále nám pak zajistilo konečné
10. místo.
Jste s vašim výsledkem spokojeni? A kdo vlastně
ve vaší kategorii zvítězil ?
Dá se říct, že jsme s výsledkem spokojeni. Za dané
situace jsme asi dokázali maximum, kterého jsme
byli schopni. Ostatně takovým způsobem byl náš
výsledek hodnocen i trenéry. No a vítězem naší
kategorie se stali… no schválně, hádejte kdo? Ano,
Číňané… Vůbec všechny čínské posádky předváděly někdy až zázračné výkony… Na domácí půdě

ČÍŇANÉ DOKÁŽÍ ZÁZRAKY. Počkejte si na olympiádu.

Hm, k tomu se těžko něco dodává. Takže se tě
na závěr raději zeptám, jak bys svůj pobyt v Číně
celkově zhodnotil a co plánuješ do budoucna?
Závody a vůbec celý pobyt v Pekingu pro mě byly
především obrovskou zkušeností. Měl jsem skvělou možnost se blíže seznámit s areálem, který
bude v příštím roce sloužit pro potřeby letních
olympijských her. Na druhou stranu, všudypřítomný smog, nepitná voda a šílené dusno na mě
působily hodně depresivně. Mé celkové pocity
jsou tedy tak trochu smíšené.
A co plánuji do budoucna? Do konce srpna
budu odpočívat, odjíždím na dovolenou do
Chorvatska. Na podzim mě pak čeká několik
méně významných pohárových závodů, kterými
zakončím své působení v juniorské kategorii.
V zimě mě pak čeká nesmírně těžká příprava na
moji první seniorskou sezónu, ve které už mě na
trenažérech čekají závody s takovými osobnostmi
našeho veslování, jakými jsou Ondřej Synek nebo
Václav Chalupa.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům, kteří nám poskytli finance na regeneraci a
sportovní doplňky na MS juniorů. Jmenovitě jsou
to firma DIRS Brno s.r.o, Lékárna U tří sloupů,
MUSIC DATA Velké Meziříčí, První brněnská
strojírna Velká Bíteš, a.s a také mojí drazí rodiče.
/Milan Dufek

JUNIORSKÁ PÁROVÁ ČTYŘKA. Petr levý stojící.
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Jak je to s novým
školním rokem?
Dětem, učitelům a mnohým rodičům začíná
nový rok novým školním rokem. A tak jsme
se ředitelů místních škol ptali:
1. Co je u vás nového v novém školním roce?
2. Zapojíte se do oslav 600.výročí?
ZUŠ Velká Bíteš
(Tomáš Mašek, ředitel)
1. „Nový“ klavír (renovovaný Petrof ). Zůstává
výuka ve všech oborech, které na škole máme.
Co se budovy týče, neplánujeme v tomto školním
roce žádné velké opravy.
2. Sérií koncertů, představení i výstav.
Mateřská škola U Stadionu
(Jiřina Janíková, ředitelka)
1. Plánujeme nové zahradní prvky na školní
zahradu, obměnu nábytku ve třídách, asanaci
rampy u západní části budovy a pokračování
v sanačních pracech v suterénu budovy. Pokud
získáme grantovou podporu od Nadace partnerství, čeká nás výstavba zeleně v západní části
zahrady. Navíc rozjíždíme naplno školní vzdělávací program a pokračujeme v nadstandardních
aktivitách školy.
2. Rádi bychom s dětmi vystoupili na bítešských
hodech - na přehlídce folklorních souborů, uspořádáme masopustní rej v maskách a pokusíme se
sehrát divadelní představení. Doufám, že se nám
podaří uspořádat ve spolupráci s ostatními školami sportovní odpoledne.
Základní škola, Tišnovská 116
(Mgr. Milada Oplatková, ředitelka)
1. Školní vzdělávací program pro 1. - 6. ročník,
pokračování v projektu Zelená třída - dokončování prací na školní zahradě (rekonstrukce a zvelebení zahrady), realizace dalšího projektu Škola
je tu pro nás, vánoční výstava s názvem Vánoce
plné andělů...
2. Připravujeme se.
Naplánovanou máme
Zahradní galerii na měsíc červen a Vánoční
výstavu k výroční města. Rádi bychom se zapojili i
do akcí, které budou připravovat jiné organizace.
Mateřská škola Masarykovo náměstí
(Hana Sedláková, ředitelka)
1. Na nový školní rok jsme se připravovali již
během prázdnin, kdy se ve školce pilně pracovalo.
V ložnici dětí máme nový sádrokartonový strop,
školičku jsme vymalovali a proběhlo ještě několik
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menších úprav. Máme radost z toho, že se podařilo opět o něco vylepšit prostředí pro naše děti.
O to více nás všechny mrzelo, že nám koncem srpna zatím neznámý vandal rozbil všechna
skla ve vitríně v průjezdu k MŠ, kde prezentujeme práci školky a prokopl i bezpečnostní sklo
u nových vchodových dveří. Proč? Myslím, že to
neví ani on sám a hlavně neví, kolik úsilí a financí
stojí opravy po jeho „veselém dovádění“.
Na podzim připravujeme malé školní oslavy
u příležitosti 60 let vzniku mateřské školy, proběhne několik akcí jak pro děti, tak i pro veřejnost, s nimiž vás blíže seznámíme v dalších číslech Exitu.
2. Zapojíme se v rámci svých možností. Ve školním vzdělávacím programu máme zabudovaný
celý tematický okruh, pod názvem „Výprava
do města“, v němž se děti seznamují s naším městem, s jeho současným životem, ale i historií.
Děti ze souboru Sluníčko budou vystupovat
na některých akcích spojených s oslavami. Rádi
bychom ve školce uspořádali výstavu prací dětí
k tomuto tématu, spojenou s výtvarnou soutěží.
Určitě se zapojíme i do dalších akcí, které budou
k tomuto výročí města pořádány jinými organizacemi.
Střední odborné učiliště Jana Tiraye
(Ing. Marie Šabacká, ředitelka)
1. Čekají nás rozmanité akce. Přihlásili jsme
se do mezinárodního projektu Leonardo, nad
rámec výuky budeme pořádat kurzy (např. barmanský kurz, kurz pro cukráře...), rádi bychom
se dál zapojovali do soutěží. Pokračovat budeme
ve vybavování odborných učeben a zaměříme se i
na výpočetní techniku.
2. Závěrečné práce cukrářů i kuchařů zacílíme
na 600. výročí a tradiční Školní show se v tomto
duchu ponese také.
Základní škola
(Mgr.Dalibor Kolář, ředitel)
1. Zahajujeme výuku podle školního vzdělávacího
programu, budeme realizovat projekt Příroda
v okolí Velké Bíteše jako zdroj informací pro
enviromentální výchovu, vzdělávání a osvětu.
Připravujeme i projekty v oblasti prezence sociálně patologických jevů.
2. Určitě. Na šestisté výročí se připravujeme.

REDAKCE EXITU 162 PŘEJE VŠEM
DĚTEM, UČITELŮM I RODIČŮM
KLIDNÝ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK.
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Organizace školního roku

Mateřské centrum Človíček

Podzimní prázdniny:
čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007

Zahajujeme pravidelný provoz 9:00 - 11:30 hod.
pondělí - výtvarné činnosti pro děti
středa - cvičení s básničkou
pátek - batolátka

Vánoční prázdniny:
sobota 22. prosince 2007 - středa 2. ledna 2008
Jednodenní pololetní prázdniny:
pátek 1. února 2008
Jarní prázdniny:
10. března - 16. března 2008
Konec školního roku:
pátek 27. června 2008
více na www.msmt.cz

Předporodní příprava
Ve spolupráci s porodní asistentkou paní Libuší
Kotoučkovou připravil Človíček kurzy předporodní přípravy, které začínají v úterý 18. září od
16 do 18hod. Pokračovat budou každý sudý týden
v úterý v prostorách MC Človíček na Masarykově
nám. 85 ve Velké Bíteši.
Kurz je v pěti dvouhodinových lekcích.
Témata jednotlivých lekcí: psychika dítěte v těhotenství a při porodu - komunikace s nenarozeným dítětem, porodní doby - zvládnutí bolesti
při porodu přírodními prostředky, novorozenci
v nemocničním a domácím prostředí, šestinedělí,
kojení. Ve všech lekcích bude zařazena i pohybová
část - tanec se zaměřením na uvolnění pánevního
dna a relaxační techniky.
Cena kurzu - 1 000,- Kč. Platí se při první
lekci. Závazné přihlášky jsou k vyzvednutí v MC
Človíček, na adrese mcclovicek@seznam.cz nebo
na tel. 603793709. Více informací najdete na
www.clovicek.salixus.cz
/Za Mateské centrum Človíek
Zdenka Švandová

(Připravované akce MC Človíček str. 32 Exit
z nudy, pozn. red.)
UŽ TO ZAČNE. Děti v září opět zasednou do školních lavic.

OBUV+DOPLÒKOVÝ PRODEJ
ZBYNÌK JANDA
Zahradní 589, 595 01 Velká Bíteš
Tel.: 566 533 163
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Krokočín slavil
Třetí srpnovou neděli byla u příležitosti dokončení
rekonstrukce střechy místní kapličky uspořádaná
na návsi slavnostní mše svatá. Akce byla završením
čtyřměsíční činností obecního úřadu, který
celou rekonstrukci zajišťoval. Součástí slavnosti
bylo umístění Poselství příštím generacím
do věžičky zvonice. Bohoslužbu celebroval
za opravdu hojné účasti místních i přespolních
jinošovský farář Petr Rössler. Ten ve svém kázání
ocenil kladný přístup občanů k hodnotám obce
a jejich ochotu přispět (při veřejné sbírce se
vybralo 71 000 Kč). V odpoledních hodinách
vystoupil se svým programem Podhorácký
folklórní soubor z Ketkovic. Předvedl krojované
taneční vystoupení se zpěvy a mluveným slovem
v horáckém nářečí. Taktéž zde byla účast velmi
vysoká a všem zúčastněným se vystoupení velice
líbilo. Po skončení tanečníků z Podhoráckého
souboru k tanci a poslechu vyhrával pan Tesař
z Újezda u Rosic.
Obec děkuje všem občanům, kteří se přímo nebo
nepřímo podíleli nebo budou podílet na organizaci
a zabezpečení akcí v obci.

°µ±
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Rozseč proti
povodním
Obec se připravuje na vybagrování rybníku
a vybudování suchých protipovodňových poldrů.
Již je zhotoven projekt stavby a připravuje se
žádost o přiznání dotace. Mimořádně důležité
také dle slov starosty Aloise Zavadila bude získání
souhlasu majitelů pozemků. Na tomto souhlasu je
realizace celé akce závislá. Finanční prostředky se
obec pokusí získat z fondů EU.
Obec získala dotaci z Programu obnovy venkova
ve výši 120 000 Kč na opravu místních komunikací,
dalších 80 000 Kč přispěje obec.
/ LK

Zázemí pro
jinošovské sportovce

Obec bude opravovat vozovky z Programu obnovy
venkova, z něhož obdržela dotaci 140 000 Kč.
Opravovat se bude směrem k bazénu a dále
u výjezdu z obce budou silniční rošty, aby se
tak zabránilo naplavování hlíny z polí a voda se
usměrnila do dešťové kanalizace.

V srpnu získala obec Jinošov stavební povolení
na přístavbu sociálního zařízení pro místní
sportoviště - tenisový kurt a hřiště. V místě
bude šatna, WC, sprchy a místnost na nářadí
na údržbu kurtu. Konečně se mohou sportovci
po zápase vysprchovat, případně si v nouzi
mají kam odskočit. Stavba je financována z 50%
z Programu obnovy venkova z fondů kraje
Vysočina a z 50 % obcí Jinošov. Dokončení akce je
plánováno na říjen 2007.
Z dalšího grantového programu vypsaného
krajem Vysočina (Sportoviště 2007) získala obec
Jinošov finanční podporu na přivedení elektřiny
do sociálního zařízení a současně na osvětlení
tenisového kurtu. Obě výše uvedené akce probíhají
zároveň.

/ LK

/ obec Jinošov

/ Stanislav Porazil

Lesní Hluboké bude
opravovat

SLÁVA V KROKOČÍNĚ. Zúčastnil se i soubor z Ketkovic.
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Jinošov rozkvetl
Svaz zahrádkářů v Jinošově uspořádal 18. a 19.
srpna třetí ročník výstavy mečíků a jiřin. Krásu ze
svých zahrad předvedlo pět hlavních vystavovatelů
– z Jinošova, Jestřabí, Pucova a Třebíče. Byly
k vidění i jedinečné nově vyšlechtěné odrůdy,
dokonce ještě bez pojmenování. Vystavené květiny
doplnily výpěstky jinošovských zahrádkářů,
sukulenty Františka Dudy z Bíteše, keramika a
další drobnosti.
Dvoudenní výstava přilákala přes 400 milovníků
zahrádkaření z blízkého, ale i hodně vzdáleného
okolí.

starosty Milana Ráčka uskuteční v podzimních
měsících. Celkové náklady na stavbu se pohybují
okolo 6 milionů korun a nové bydlení zde najde
šest rodin.
/ LK

/ OH

GRATULUJEME! V soutěži o nejhezčí výzdobu domu
nebo bytu vyhrál pan Karel Smolík z Bíteše.
Další zvláštní ceny poroty najdete na druhé straně
obálky v barvě.

MAJÍ OBDIV. Krásné květiny přilákaly 400 zájemců.

Nová bytovka v Křoví
se stává realitou
Jak jsme vás již v Exitu informovali, pokračuje ve
Křoví stavba nových bytů. Nová bytovka se nachází
v blízkosti místní sokolovny a v současnosti
finišují stavební práce. Kolaudace se dle slov

BYDLENÍ PRO ŠEST RODIN. Nastěhují se na podzim?

Problém s jímkami
a septiky
K 1. lednu 2008 skončí platnost povolení
k vypouštění odpadních vod všech právnických i
fyzických osob, která byla vydaná před 1. 1. 2002.
K vypouštění odpadních vod přímo do potoka
nebo do trativodu si budou lidé muset vyřídit
nové povolení vodoprávního úřadu, které je však
možné vydat pouze za předpokladu, že kvalita
vypouštěné odpadní vody odpovídá současné
platné právní úpravě. Jak Exitu řekla předsedkyně
osadního výboru v Holubí Zhoři Ludmila
Pospíšilová, může pro obyvatele obce nastat velký
problém. Místní občané totiž z velké části jímky
nemají a dotaci město Velká Bíteš dostane jen
stěží. Obecně panuje dle slov Pospíšilové v této
oblasti malá informovanost a velké nejasnosti.
Problém se netýká pouze Holubí Zhoři, ale všech
obcí, které nemají kanalizaci. Naopak lidé napojení
na kanalizaci k vypouštění odpadních vod povolení
vodoprávního úřadu potřebovat nebudou, a tak
například v Košíkově, dle slov předsedy osadního
výboru Miloše Jůzy, budou místní lidé problémů
s vypouštěním vod ušetřeni.
Podobné problémy jako s vypouštěním vody
mohou nastat i pro všechny majitele studní.
Studny postavené po 1. 1. 1955 musí mít stavební
povolení a povolení k nakládání s vodami.
/ LK
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K sousedům přijely
černošky
27. července vystoupil ve starém pivovaru
v Rosicích soubor „pěsni i pljaski“ ze Zimbabwe.
Pokud rúskim jazykóm něgavarítě, tak soubor
písní a tanců.
Byla to taková svazácká agitka, ale mládež se
snažila. Docela slušně zpívala a při tancování se
obdivuhodně vydováděla. Bylo to jejich poslední
vystoupení v ČR, potom jela do Rakous. Za
pozornost určitě stojí hlediště - jsou to vlastně
ochotnické kulisy, které místní mládež obsadila
jako galerku a balkón. Bezpečák by zaplesal.
/ OH
KATOVSKÁ SEKERA. Tradiční soutěž hasičů vyhráli borci ze
Stanovišť.

Krátce z obcí
Březí: 16. září v obci proběhne tradiční
pouť.
Jasenice: Obec opravuje autobusovou
zastávku a prostranství na návsi.
POUŤ NA SVATÉ HOŘE. Stovky poutníků přišli
26. srpna na požehnání brněnského biskupa Vojtěcha
Cikrleho.

Jinošov: Jeden milion korun stála generální
oprava místních varhan. Veřejnosti budou
předvedeny na svátek sv. Václava 28. září, kdy
se uskuteční koncert vítěze Pražského jara
Pavla Černého. Pozváni jsou starostové všech
obcí jinošovské farnosti. Po koncertě se uskuteční ochutnávka vín, na které nebude chybět
soubor Bítešan.
Katov: Obec připravuje nový územní plán.
Zároveň zažádala o vymezení území pro
zástavbu nových rodinných domků.
Košíkov: Na místní pouťové zábavě zazpívala spolu s Františkem Kratochvílem i bítešská superstar Ilona Brymová. / U místní
drůbežárny se na počátku září bude opravovat silnice. Rekonstrukcí projde i vodovod
v jiné části obce.
Níhov: Obec získala dotaci na vybudování
nové čístírny odpadních vod a kanalizace.
Nyní se šetří další prostředky, které budou
k realizaci akce třeba.
Osová Bítýška: Místní hasiči se dočkali
posvěcení svého nového auta. Slavnosti se
ujal nový kaplan v Osové Bítýšce Zdeněk
Fučík. Zároveň proběhla výstava historické
hasičské techniky.
Svatoslav: Obec připravuje projekt na opravu
místního rybníka.
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NEMO Consult® s.r.o.
z n a l e c k ý ú s t av
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.
Zajištění kupních a darovacích smluv.

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

Pro klienty RK znalecké posudky zdarma.
tel.: 566 523 869, mobil: 777 734 540
mobil: 723 018 488, 777 734 530
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II. LIGA NEBUDE!
Tato věta je od 14. 8. 2007 faktem.
Všichni hokejoví fanoušci v našem městě od konce
neúspěšné sezony 2006-07 s napětím očekávali,
co bude s druholigovým týmem. Naplnila se slova
skeptiků, že v Bíteši nejsou peníze ani podmínky
na důstojnou účast ve II. lize. Právo účasti ve
II. lize výkonný výbor ČSLH potvrdil týmu HC
Slezan Opava, který řádnou smlouvou od našeho
klubu licenci odkoupil.

Skutečné důvody se pokusím objasnit
v následujících řádcích. Zdůrazňuji, že ve
své analýze se opírám pouze o fakta.

•

mínky mládeži a rozhodneme se, jakým
směrem se bítešský hokej bude dále ubírat?
Vždyť nikde není dáno, že licenci nemůžeme opět
koupit zpátky!
Klubů, které před každou sezonou řeší, jestli
budou v soutěži pokračovat, je - troufám si říct
- minimálně polovina účastníků II. ligy. Letošní
prodeje klubů jsou toho důkazem.

Jedno ale vím stoprocentně. Bez zajištěného
financování klubu a s téměř milionovým
dluhem není hanbou soutěž prodat!
/Ing. Jií Chadim, pedseda klubu

Stávající vedení klubu převzalo tým v roce
2004. Dluh klubu byl vyčíslen na 900 000 Kč a
rozhodovalo se, zda soutěž prodat či zachovat.
Vzhledem k nízké tržní hodnotě licence se vedení
klubu rozhodlo II. ligu udržet. Tři sezony se udržely
díky enormnímu úsilí velmi úzkého okruhu lidí,
kterým se podařilo toto období profinancovat, ale
dluh zůstal prakticky v nezměněné výši a nutnost
jej vyřešit byla pro některé věřitele čím dále
naléhavější. Vývoj financování sezony 2007-08
směřoval k naprostému finančnímu kolapsu klubu.

•

Hráčský potenciál klubu bylo možné
doplnit pouze ve spolupráci s některými
prvoligovými týmy, toto se rovněž z finančních
důvodů nepodařilo. Hrát soutěž s hráči bez
ambicí výkonnostního růstu nemá smysl.

•

Zájem vedení města je jednoznačně
v podpoře mládežnického sportu. Toto je nezvratný
stav a žádnou zásadní podporu druholigového
hokeje ve velmi složitém období, kdy radnice
čelí velkému tlaku veřejnosti v jiných zásadních
otázkách, nelze očekávat. Nutno však zdůraznit,
že bez pomocí vedení města by se to v uplynulých
třech sezonách nepodařilo. Doba se však mění!

•

Obrovským zklamáním pro vedení klubu
je naprostý divácký nezájem. Návštěvy, které
nezaplatí ani náklady na rozhodčí, jsou ve srovnání
s drtivou většinou klubů opravdovou hanbou!

Proč tedy ztrácet čas a peníze činností, která
nemá adekvátní odezvu u veřejnosti. Není
lepší využít nabídky, díky které z velké části
klub oddlužíme, vytvoříme důstojnější pod-

SBOHEM A ŠÁTEČEK. Bíteš na druhou ligu nemá.

BFL 2007/2008
V posledním prázdninovém týdnu se rozběhl
další ročník Bítešské fotbalové ligy.
Přihlásilo se do něj tentokrát celkem 8 mužstev
včetně obhájce loňského prvenství AC Huba i
jeho finálového soupeře FC Salajka.
Soutěž se bude hrát tradičně systémem každý
s každým dvoukolově a vyvrcholí závěrečným
play-off v létě příštího roku.
/Milan Dufek
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FC Spartak Velká Bíteš
10. srpna zahájili zápasem na hřišti
v Moravských Budějovicích novou sezónu
fotbalisté FC Spartak Velká Bíteš.
Vstupovali do ní s jediným cílem, kterým bylo především vyhnout se nepříjemnému boji o záchranu
a v tabulce Krajského přeboru se tak pohybovat
na příčkách ve středu tabulky.
Aby se dalo o splnění tohoto cíle uvažovat, museli
hráči absolvolat dostatečnou tréninkovou přípravu, která v horkých letních dnech rozhodně
nebyla žádnou procházkou růžovým sadem a
zanechala na nich viditelné stopy. Projevilo se
to především v zápase I. kola Krajského poháru
s Rapoticemi, který mužstvo odehrálo těsně
po ukončení třídenního herního soustředění, a
ve kterém proti soupeři z nižší soutěže nemělo
dostatek sil na odevzdání 100% výkonu, což se
zákonitě odrazilo i na konečném výsledku (0:2).
A jak se změnil kádr mužstva oproti uplynulé sezóně? Nejednalo se o žádné převratné
změny, přesto se několik nových tváří v letní přípravě objevilo. Jednalo se o nově příchozí hráče
z mužstva dorostu, kterými jsou M. Škorpík,
P. Antoš a T. Láznička. Po usilovném jednání se
Sokolem Osová Bítýška se také podařilo v přestup změnit hostování nejlepšího střelce mužstva
R. Hammera. Opačným směrem naopak definitivně míří P. Machát. Jeho odchod rovněž nebyl
odchodem jediným. Na hostování byli totiž
kromě něj uvolněni také Z. Káňa do FC Rapotice
a O. Loup, jenž se minimálně na podzim porve
o svoji šanci v divizním FC Velké Meziříčí. Mužstvo
bohužel prozatím opustil také M. Buchta, který se
vrátil do svého mateřského oddílu Sokol Zbraslav.
U něj však existuje naděje, že by se ještě v průběhu podzimní části soutěže mohl v našem dresu
znovu objevit.
Už první zápasy nové sezóny ukázaly, že tvořící se mužstvo bude potřebovat ještě nějaký čas
na dostatečné sehrání. Přesto tým ani v jednom
z doposud odehraných zápasů herně nepropadl.
Na hřišti v Moravských Budějovicích nejprve
ve značně okleštěné sestavě vybojoval díky třem
brankám T. Pelána cennou remízu (3:3), v prvním domácím zápase pak remizoval s nováčkem
z Janovic (1:1). Teprve další zápasy právě se rozbíhající sezóny ale dostatečně přesvědčivě ukáží,
na co současný tým doopravdy má.
/Milan Dufek

Závody ve střelbě
na baterii
Jako každoročně se v posledním prázdninovém
víkendu uskutečnila v našem městě tradiční
střelecká soutěž jednotlivců ve střelbě na baterii
o putovní pohár města Velké Bíteše. Jednalo se
již o XIII. ročník pořádaných střeleb na uznané
brokové střelnici Mysliveckého sdružení Velká
Bíteš u Koupelenských rybníků.
Letos se k závodu sjelo celkem 42 účastníků a
to nejen z blízkého okolí, ale prakticky z celé
Moravy. Samotná střelecká akce začínala již
v sobotu odpoledním nepovinným tréninkem,
během kterého si střelci mohli prostředí střelnice
„osahat“ a nacvičit si na něm svůj um a přesnou
mušku.
Samotný nedělní střelecký závod na asfaltové
holuby začal již časně ráno a vzhledem k vysokému
počtu účastníků trval až do odpoledních hodin.
Vítězem soutěžního klání se nakonec stal KAREL
PRCHAL z Hustopečí před JIŘÍM BENÍŠKEM
taktéž z Hustopečí a MICHALEM BĚLÍKEM
z Bystřice nad Pernštejnem.
Všichni střelci i přihlížející diváci vzhledem k délce
soutěže náležitě ocenili fakt, že během celého
víkendu bylo v prostorách střelnice podáváno
bohaté občerstvení. Spokojeni s průběhem akce
byli nakonec i pořadatelé z Mysliveckého sdružení
Velká Bíteš, kteří jen doufají, že i příští rok si
na střelnici najde cestu co nejvíce diváků i
střelců.
/Milan Dufek

29.8.2007 - 1.9.2007
Městský přebor v tenise-dvouhra, čtyřhra,
smíšená čtyřhra. Kurty TC Velká Bíteš.
Začátek 14.30-20.00 hodin.

5.9.2007
Tenisová exibice na tenisových kurtech TC
Velká Bíteš. Začátek v 17.00.

29.9.2007
Václavský tenisový turnaj ve čtyřhrách na
kurtech TC Velká Bíteš. Začátek 8.00 hodin
/Za TC Velká Bíteš Vladimír Marek
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Den otevřených dveří v MŠ U Stadionu

V. Bíteš - MŠ U Stadionu

8.00 - 15.00

Dětský den se soutěžemi

Jasenice

9.00

Zábava se skupinou Proměny

Jasenice - Kulturní dům

20.00

Pouťová zábava ve Zbraslavi

Zbraslav - Kulturní dům

20.00

Slavnostní bohoslužba s chasou a nesením darů

V. Bíteš - kostel

8.00

Chasa zve na bítešské hody. Buďte na chasníky hodní a V. Bíteš - celé město
čtěte Téma měsíce

celý den

Pouť ve Zbraslavi

Zbraslav - kostel

9.30

Pouť v Katově

Katov - kaple

9.30

8. ročník Memoriálu Aloise Rouše v požárním útoku

Krokočín

11.00

Pouťová zábava. Hraje muzika pana Kudláče z Březníka.

Zbraslav - před Kulturním
domem

15.00

Po 3.9

Mateřské centrum Človíček zahajuje pravidelný provoz:
Pondělí, středa, pátek – 9.00 – 11.30 hod.
V. Bíteš - MC Človíček
Vstupné 20 Kč/rodina. Přezůvky s sebou.
Tel. 603793709.

St 5.9. St 12.9.

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY.
PROGRAM HODŮ VIZ STR. 5

V. Bíteš - celé město

Út 11.9.

Vycházka do Košíkova. Exkurze do AG Foods, kostela
sv. Bartoloměje, průmyslové zóny. Pořádá Seniorklub.

V. Bíteš - od vývěsek na
náměstí

13.00

Pá 14.9.

„Jak dál na trhu práce.“ Beseda s pracovníky úřadu práce.

V. Bíteš - MC Človíček

9.30

Ne 16.9.

Pouť ve Březí. Sloužit mši sv. bude novokněz Blažej Březí - kostel
Hejtmánek

11.00

Po 17.9.

Slavnostní svěcení hasičského praporu, bohoslužba
a slavnostní schůze u příležitosti výročí 135 let hasičů
v Bíteši

V. Bíteš - kostel a hasička

18.00

Povídání na téma „děti a zoubky“ s MUDr. Jitkou Řezáčovou

V. Bíteš - MC Človíček

9.00

9.00

Út 18.9.

„Předporodní příprava“ s porodní asistentkou Libuší V. Bíteš - MC Človíček
Kotoučkovou

16.00

St 19.9.

Seniorklub - sami pro sebe. Povídání o dovolených, kvíz, V. Bíteš - Kulturní dům
soutěže

15.00

Pá 21.9.

Zábava se skupinou Anna

20.00

So 22.9.

Výlet na kolech jen pro seniory. Ludvíkov, Zálesná Zhoř, V. Bíteš - od fotbalového
Devět křížů, Studánka U Františka
stadionu

13.00

Ne 23.9.

Putování do Košíkova. Tradiční odpoledne plné her
a zábavy pro děti. Pořádá Kolpingova rodina,
V. Bíteš - od kostela
viz www.krvelkabites.kolping.cz

14.00

Po 24.9.

Konzultace senátora Josefa Novotného

V. Bíteš - radnice

14.00

Út 25.9.

Koncert Anety Langerové. Předprodej vstupenek
za 290 Kč: Semilasso, tel. 541 247 010, BKC,
tel. 542 210 863

Brno - hala Vodová

20.00

St 26.9.

Síla přírody pro zdraví.
Povídání o přírodních produktech s Janou Habánovou.

V. Bíteš - MC Človíček

9.30

Čt 27.9.

Zábava se skupinou Revel

Níhov - Kulturní dům

20.00

Slavnost sv. Václava - bohoslužba

V. Bíteš - kostel

18.00

Spirituál kvintet. Slavnostní koncert.
Vstupenky na OÚ Zbraslav, tel. 546 453 210.

Zbraslav - Kulturní dům

20.00

Pá 28.9.

°µ±

Deblín

So 29.9.

Výlet na kolech na Náměšťsko. Jinošovská a náměťská V. Bíteš - od fotbalového
obora, zajímavosti v Náměšti, Vaneč, Tasov.
stadionu
Pořádá Seniorklub.

9.00

Ne 30.9.

Pouť v Níhově

Níhov - kaple

11.00

Ne 30.9.

Pouťová zábava s Bobrovankou

Níhov

13.00

PRONOVIA, s. r. o.
Nadnárodní
společnost
působící v oblasti
automobilového
průmyslu

Nabízí pracovní příležitost na pozici:

PRACOVNÍKA VÝROBNÍ
MONTÁŽE
Popis činosti:
- práce na montážní lince
- obsluha strojů a montážních zařízení
Nabízíme:
- zázemí moderní a expandující zahraniční společnosti
- odpovídající mzdové ohodnocení
- firemní benefity
- závodní stravování
- nástup možný ihned

Kontakt:
ITW Pronovia, s. r. o., Vlkovská 595, 595 01 Velká Bíteš
Telefon: 566 788 811, e-mail: recepce@vbs.itw-deltar.com

