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Milí novoroční čtenáři,
přeji Vám všem do nového roku návrat ke staré krabici fotografií.
Mnohé nad ní pochopíte a jak jsem již zmiňovala v prosincovém
čísle Exitu, zastavíte se ve správnou chvíli na správném místě.
Děkuji: Ottovi za věčný úsměv a báječné
fotografie (Kájo, díky za objektiv a icq
pozn. red.), Laďovi za občasné vznášení
se nad zemí, Hance za přívan čistého
vzduchu a vydavateli za to, že je.
Všem, se kterými jsme spolupracovali,
děkuji za to, že jsme je mohli poznat.
Pokaždé to bylo úžasné setkání.
Ráda bych poděkovala všem báječným
lidem kolem mě a taky rodičům, protože
jinak by tahle fotografie před mnoha lety
nevznikla.
Vzkaz pro redakci:
I nadále Vás budu uhánět o texty, termíny a fotky, tak se na to připravte.
/Marcela Doubková

Přeji všem opozičním bítešským politikům, aby se z nich alespoň do konce
volebního období stali koaliční – ku
prospěchu všech jejich voličů. A všem
přeji, aby měli v roce oslav alespoň jednou týdně takovou radost jako já tehdy
na „péráku“.
/Otto Haso

Registrováno pod evidenčním číslem
MK ČR E 16603
Číslo 1/2008 vyšlo 28.12. 2007
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Ceník inzerce na
rok 2008
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

Vítej roku 2008! Nejen jako přestupnému Ti přeji dostatek sil k poskytnutí
štěstí komukoliv z nás. Ať můžeme každý
z Tvých 366 dní prožít ve zdraví. To
ostatní je už jen v našich rukou. Chtěla
bych poděkovat rodičům a svým blízkým
za podporu a trpělivost. (Ten zajíc, co mi
dělá na fotce společnost, byl do určité
míry taky opora. Bez něj bych se totiž
nenechala fotit:)
/Hana Ventrubová

Jak můžete vidět na fotce, už za mého
dětství se naši dělili o radost, kterou přinášejí plesy. Tak si té radosti hned z kraje
roku pěkně užijme! Ať plesají nejen naše
nohy v rytmu tance, ale hlavně naše
srdce v rytmu života.
/Laa Koubek

PF 2008
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Rok se s rokem sešel a změna jízdních řádů se dotkla opět mnohých z nás. České dráhy zdražení jízdného cestujícím plně vynahradily – mnoho z nich si mohlo začít užívat nových několikahodinových
zpoždění. Změna sazby DPH z 5 na 9 procent a rostoucí náklady ke zdražení nutí i mnoho autobusových dopravců. Je však veřejná doprava využívána? A jak jsou spokojeny s dopravními službami
obce na Bítešsku?
Obecně je možno říci, že nejvíce záleží na tom,
jaké kdo má štěstí, pokud jde o polohu. Velkým
počtem spojů se mohou pochlubit obce ležící
na trase Velké Meziříčí - Velká Bíteš - Brno. Na
těchto linkách je frekvence dopravního spojení
taková, že není problém zajet si do Bíteše nakoupit, k lékaři, do práce nebo do školy. Druhým
pozitivním faktorem ovlivňujícím dopravu u nás
je Integrovaný dopravní systém Jihomoravského
kraje (IDS). Po počátečních „porodních bolestech“ před několika lety se tento systém ustálil
a přinesl pravidelnější spojení mnoha obcím především východně od Bíteše. Jejich obyvatelé tak
mají pravidelné spojení nejen ve všední dny, ale
i o víkendech. Podobně jsou na tom obce u železniční tratě Žďár – Brno. Ve všední dny jim jede asi
tucet vlaků v každém směru.
Pokud však nemáte to štěstí a bydlíte v některé
z obcí mimo hlavní tratě a mimo Integrovaný
dopravní systém, znamená to, že máte spojení
podstatně horší. Naše oblast je typická tím, že
počet obcí je veliký a jejich průměrná velikost
velmi malá. To je pro veřejnou dopravu ta nejhorší kombinace – lidí nejezdí moc a přitom je
k pokrytí území zapotřebí velkého množství spojů.
Dopravci proto z veřejných rozpočtů získávají příspěvky, které hradí ztrátu z nelukrativních spojů.
Jen Velká Bíteš dle slov starosty M. Báni přispívá
dopravcům zhruba 150 000 korun ročně.
A jak je na tom samotná Bíteš? To záleží na tom,
kam chcete dojíždět. Bezkonkurenčně největší
počet spojů obsluhuje trasu z Bíteše do Brna.
Jezdí zde velký počet dopravců (Student Agency,
BDS, ZDAR, ICOM Transport, spoje IDS a další).
Za běžný den tak z Bíteše do Brna jede 50 autobusů a zpátky zhruba stejný počet. Slušný počet
spojů jezdí i do Velkého Meziříčí nebo Jihlavy,
díky IDS i do Tišnova nebo Zastávky. Na druhou
stranu spojení do Náměště nebo Žďáru je velmi
slabé – jednoduše řečeno: všední den zřídka,
víkendy bez nároku. Velká Bíteš zrovna spojení do
Náměště v současnosti řeší - projednává se otázka
dalšího spoje, aby byla lépe napojena průmyslová zóna a zároveň zajištěn přísun pracovních sil
z Náměšťska do Bíteše.
/ LK

AUTOBUSY IDS BYLY V ANKETĚ
HODNOCENY POZITIVNĚ

Zeptali jsme se starostů: Jak jste spokojeni
s veřejnou dopravou ve vaší obci?

Košíkov
předseda osadního
výboru Miloš Jůza:
Byl jsem zrovna nedávno
spolu s bítešským starostou na jednání – potřebovali bychom spoj okolo
desáté hodiny dopoledne,
aby lidé mohli přijet od
doktora z Bíteše. Týká
se to i dalších obcí směrem na Zbraslav. Další
spoj bychom uvítali po
18. hodině pro lidi, kteří dělají dlouhé směny na
Pronovii. Ráno jim autobus jede, ale večer ne.
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Křižínkov
starosta Antonín Urbánek:

Se zavedením IDS jsme
spokojeni. Za poslední
dva roky se mnoho zlepšilo. Máme navíc blízko
vlak – tam bychom ještě
chtěli prodloužit některé
spoje, třeba poslední vlak
ve 22 hodin z Brna – to se
zatím nepodařilo.
Lesní Hluboké
starosta Karel Lupínek:
Co byla zřízena integrovaná doprava, je situace
dobrá na Brno i na Bíteš,
od lidí mám dobrou odezvu, spojů je dostatek
a jsme spokojeni.

Město
Brno
Jihlava
Křoví
Náměšť
Osová
Bítýška
Tišnov
Velké
Meziříčí
Zastávka

Spojů
denně
50
18
13
5
10
14*
28
14**

Žďár n. S. 5

Společnost

Cena (Kč)

Různé
Různé
BDS
Trado Bus
BDS, ZDAR

28-42
42-54
8
20-23
8-12

BDS, ČSAD
Tišnov
Různé

28-30
18-27

Adosa,
23-26
Tourbus, ČSAD
Tišnov
BDS, ZDAR
38-59

* Z toho 8 s plynulým přestupem.
** Z toho 9 s přestupem v Říčanech.
/ LK

Napodruhé to snad vyjde
Rozseč
starosta Alois Zavadil:
Myslím, že to jde, obsluhuje nás BDS (zhruba
desetkrát denně) a z druhé
strany IDS, jehož autobusy jezdí hodně často,
i o sobotách a nedělích.
Myslím že naši občané
jsou spokojeni.
Skřinářov
starosta Pavel Videnský:
S dopravním spojením nic
nenaděláme, denně jedou
jen čtyři autobusy z Velké
Bíteše. Lidí moc nejezdí
a asi nikdy to už nebude,
jak to bývalo. Věřím,
že situace snad nebude
horší.

Každoročně dochází ke změnám spojů v okolí
Bíteše, tím pádem i k vydávání nových jízdních
řádů. Letos jsou k zakoupení na pultech s denním
tiskem od 10. prosince. Ovšem ti, kteří autobusové spoje využívají často, si jistě povšimli spojů,
které již nejezdí, nebo těch, které v řádu chybí.
Dokonce i ve vysvětlivkách nalezneme chybné
výklady značek. I když lze považovat v řádu převážně pro rok 2008 za chybnou poznámku H,
tedy autobus nejede 16. 4. 2006? Formát jízdních řádů IDS je zvláště pro starší lidi naprosto
nečitelný. Asi by si zasloužili více, než stáhnout
z www.idsjmk.cz dokument pro tisk a zmenšit jej
na kopírce na polovinu. Pokud chceme mít jistotu
v rozvrhu spojů, nezbývá než se spoléhat dále na
http://www.idos.cz/ a doufat v druhé vydání jízdních řádů.
/ HV
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Černý pátek
dopravy

Křižovatka
připravena

V pátek 14. prosince byla
Velká Bíteš nejčastěji opakovaným jménem ve zprávách
o dopravní situaci.

Letošní hlavní stavební práce
na křižovatce u školy jsou
dokončeny.

Na 161 kilometru dálnice došlo
k dopravní nehodě kamionů
a řidiči si proto hledali cestu
přes Bíteš. Bohužel v ranních
hodinách byly silnice neposolené a třeba z Karlova pro kamiony nesjízdné. Zeptali jsme se
starosty Miroslava Báni:
Proč došlo k této situaci?
Správa silnic má smluvně zajištěnu údržbu silnic první třídy,
nejprve tedy museli zprůjezdnit
komunikaci na Žďár. Až potom
dojde na silnice druhých a pak
třetích tříd. Když jsem kolem
sedmé dojel do Bíteše, okamžitě
jsem kontaktoval SÚS (Správa
a údržba silnic, Žďár n. S. pozn. red), že kvůli nehodě na
dálnici dochází k totálnímu
ucpání Bíteše a že je tuto situaci nutno neprodleně řešit.
Nemohla SÚS zareagovat
i bez upozornění?
Na špatnou komunikaci mezi
dálniční a místní policií jsem
upozorňoval již na setkání
s představiteli policie u ombudsmana v Brně. Dálniční policie není v kontaktu s místními
odděleními, nikdo neupozorní
ani SÚS. Policejní ředitel mi
v Brně sice tvrdil, že je vše
v pořádku, ovšem páteční situace svědčí o něčem zcela jiném.
Dálniční policie si řeší své problémy, uzavře dálnici a okolí ji
nezajímá.
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Stavební firma bude nyní
zajišťovat, aby křižovatka byla
až do jara sjízdná. Zbývají ještě
drobné práce, jako oprava chodníků ke kulturnímu domu.
V pondělí 17. prosince byly na
„kraji“ otevřeny nabídky firem,
které mají zájem rekonstrukci
křižovatky provést. Výběrové
řízení bude uzavřeno v lednu.
Radnice připravuje žádost
o dotaci na Regionální operační program.
/OH

Na co nám
dá kraj?
Regionální operační program
by měl být hlavním zdrojem
financí pro připravované stavební akce ve Velké Bíteši
v následujících letech.
Regionální operační program,
opatření 3.3 – rozvoj venkovských sídel do 5000 obyvatel
poskytuje velkorysé dotace až 92,5 %. a je vypsán do roku
2012. Protože platí tak zvané
„pravidlo n + 3,“ bude možné
dotace čerpat až do roku 2015.
Peníze jdou od státu a Evropské unie na jednotlivé kraje,
kde se rozdělují. Do tohoto
programu chce Velká Bíteš přihlásit hned několik akcí.
Především je to rekonstrukce
křižovatky mezi základní školou a kostelem. To je bezesporu
největší akce příštího roku.
„Žádost musí být připravena
dokonale, aby nebyla jiná možnost, než uspět. Pokud bychom
měli rekonstrukci financovat
sami, znamenalo by to jednoznačně úvěr,“ řekl starosta
Miroslav Báňa.
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Druhou akcí, jejíž realizace je
dotacemi podmíněna, je rekonstrukce náměstí. Radnice
bude připravovat žádost, realizace zatím není přesně časově
určena.
Radniční dvůr (tedy prostor za radnicí a budovou
Technických služeb) je třetí
akcí, ke které má městský úřad
vypracovat projekt pro podání
žádosti o dotace do poloviny
února. Termín uložilo zastupitelstvo 3. prosince. Dotace se
bude vztahovat jen na úpravu
veřejného prostranství, nebude
se týkat čtyř plánovaných
obchůdků. Ty zůstávají součástí podnikatelského záměru.
Následující projekty jsou dalšími potenciálními „žadateli“
o příspěvek z regionálního
operačního programu.
Oprava zbylé části Tyršovy
ulice – územní řízení již bylo
zahájeno, týká se části od
Středního odborného učiliště
až po křižovatku v Lánicích.
Rozšíření SOU Jana Tiraye
o další učebny v prostorách
bývalého katastrálního úřadu.
„Nové učebny budou sloužit pro
zkvalitnění výuky, především
pro obráběče kovů, po nichž
je teď velká poptávka,“ sdělila nám ředitelka učiliště Ing.
Marie Šabacká.
„Máme štěstí, že Velká Bíteš
je dostatečně malá,“ řekl starosta. „Zastupitelé obcí nad
5000 obyvatel si totiž schválili
dotace jen 70 % z uznaných
nákladů. V takovém případě
bychom dosáhli maximálně na
jednu akci.“
Na další plánované akce chce
město příspěvek z jiných programů.
Druhou nejnáročnější akcí
příštího roku bude rekonstrukce školní kuchyně.
Ředitel základní školy Mgr.
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Dalibor Kolář upřesnil, co se
bude dělat: „Kompletní elektroinstalace, nové řešení vzduchotechniky a částečně i nové
provozní vybavení kuchyně by
měly konečně umožnit vaření
dvou jídel. Plánované náklady
jsou sedm milionů, dotace od
státu činí čtyři. Zbytek bude
hrazen městem.“
Na rekonstrukci vodovodu
a kanalizace zbývající části
ulice Tyršova se radnice snaží
získat podporu ministerstva
zemědělství.
Operační program životního
prostředí by zase měl být zdrojem financí pro nový vodovodní přivaděč od Divišovky.
Současný přivaděč s průměrem 200 mm je pro Bíteš nedostačující a pomalu zarůstá
vodním kamenem. Je proto
nezbytné jej pročistit a navíc se
bude vedle něj pokládat další
vedení. To jednak posílí přívod
vody, jednak bude záloha pro
případ havárie .
Rekonstrukce
komunikace ke mlýnům (k bývalé
drůbežárně) zahrnuje opravu
silnice a veřejné osvětlení. O peníze bude Bíteš
žádat Operační program
Infrastruktura Ministerstva
průmyslu a obchodu přes
Czechinvest.
Některé projekty už byly plánovány dříve, ovšem kvůli
nedostatku financí se dosud
neuskutečnily.
„Pokud všechny tyto akce stihneme do roku 2015, bude to
úspěch,“ uzavřel Báňa.
/OH

Lékařská
pohotovost
na zkoušku
V lednu a únoru 2008 bude
lékařská služba první pomoci

provozována na bítešské poliklinice v omezených časech.

Anketa

Tuto informaci vzalo na vědomí
zastupitelstvo na svém zasedání 3. prosince. V pátek bude
pohotovost od 13 do 18 hodin,
o sobotách, nedělích a svátcích
od 9 do 18 hodin. V ostatní dny
bude zajištěna ordinace minimálně jednoho lékaře do 16
hodin.

Rok 2008 je pro Velkou Bíteš
ve znamení oslav 600. výročí.
Trochu jsme pošimrali fantazii dotázaných a zeptali se:

Tato varianta je zkušební pro
období ledna a února 2008,
službu hradí město. Náklady
by měly být maximálně 45 000
Kč měsíčně.

V té době už
budou rozpuštěny všechny
ledovce a voda
zatopí celou
planetu,
na
které převezmou vládu delf íni. Obyvatelé
města se přesunou na planetu Mars, kde založí novou
Velkou Bíteš. Ta se tam určitě
rozroste do obrovského města
plného létajících aut a moderních budov. No a třeba se tam
dočkáme i toho obchvatu.

/OH

Policie má stále
personální
problémy
Provoz místního policejního
oddělení zůstává stále omezen.
„Po diskusi na zastupitelstvu
jsme připravili výzvu řediteli
jihomoravské správy PČR, aby
přehodnotil své rozhodnutí
a přijal zpět do sboru bývalého policistu. Ten před časem
podal výpověď a nyní se chce
vrátit. Odmítnutí jeho nástupu
považuji za selhání vedoucího pracovníka. Okresní ředitel naše stanovisko podporuje,“
komentoval dění starosta Mgr.
Miroslav Báňa.

Jak si představujete Velkou Bíteš
za dalších 600 let?

Michal Jelínek

Radka Tomanová
600 let je
dlouhá doba,
nikdo neví, co
bude. Já ale
doufám, že se
město bude
i nadále přirozeně rovíjet
a zůstane místem ke spokojenému životu.

/OH

Nový prapor se
už vyšívá
Heraldická komise podvýboru Poslanecké sněmovny
ČR schválila návrh nového
bítešského praporu.
Prapor se v současné době
vyšívá, ještě není známo, kdy
bude Bíteši oficiálně předán.
/OH

Ing. Pavel Prokeš
Z Velké Bíteše
se stane velké
moderní město
se
spoustou kulturně
sportovních
míst, jako jsou
bazén, fitcentrum, moderní nákupní centra, divadla, kina a bude zde
žít několik desítek tisíc lidí.

ä÷èó
Masky, ryby nebo tombola

8 / NÁŠ TIP

°µ±
¡ ¡ ¡

Došla jsem k závěru: Každý rok je to stejné. Nevím, co na sebe a nevím, jestli mám dát
přednost kaprům, bohatému programu nebo si vyrobit a obléknout masku. Pokud se po
vánočních svátcích zabýváte myšlenkou, na který ples se vydat, museli jste dopadnout
obdobně jako já.
Plesová sezóna ve Velké Bíteši nabízí během ledna a února pět společenských večerů.
Redakce Exitu oslovila pořadatele letošních plesů a položila jim zdánlivě jednoduchou
otázku: Proč bychom měli jít právě na váš ples?
Hasičský ples - 26. 1. 2008
Mimo dobrého prožitku sobotního večera,
popřípadě i nedělního rána, který nám k tanci
a poslechu zpříjemní skupina Šumichrást
z Brna, si můžete odnést do svých domovů
i hodnotné výhry z tomboly a pocit, že vás
příště opět osloví náš ples. Navíc je pořádán
organizací, která pomáhá chránit majetky
a životy všech spoluobčanů.
/Milan Tesa, dobrovolný hasi

Maškarní ples - 18. 1. 2008
Maškarní ples je novinkou v letošní plesové
sezóně. Pozvali jsme kapelu Fortuna, která
hraje „tři na tři“. Během večera nás čekají soutěže, po půlnoci bude vyhodnocena nejlepší
maska. Není nutné v masce přijít, ale každý
tanečník i tanečnice, kteří do sálu v masce
vstoupí, získají malý dárek. Navíc se nám
podařilo zajistit hodnotné ceny do tomboly,
určitě je na co se těšit. Občerstvení bude
zajištěno v pekle i restauraci. Místenky jsou
v předprodeji v IC.

jako loni, cimbálka ve foyer. Předtančení, příjemné prostředí a bohatá tombola jsou již
tradicí.
/Hana Matoušková, PBS Velká Bíteš, a.s.

Rybářský ples - 9. 2. 2008
Rybářský ples je velkou tradicí, hraje perfektní
(rok od roku lepší) hudba - Pikárdi, výborný
smažený kapr a bramborový salát, moravská
vína a jako vždy skvělá zábava a nálada.
Pokusili jsme se přiblížit vám program jednotlivých plesů. Teď už je pouze na vás, který
si vyberete. Přeji šťastnou ruku při losování
tomboly, dobrý výběr masky a dobrou chuť
ke kaprovi.
/MD

/Zdeka Špiková, vedoucí KK

Farní ples - 2. 2. 2008
Farní ples nabídne nejen tradičně bohatou
tombolu, ale především vynikající kapelu,
která dokáže pobavit. Kluci z F - Boxu jsou
zárukou kvality a mají Bíteš rádi. Chybět na
plese nebude ani tradiční předtančení, dobré
řízky a snad ani slivovička podávaná panem
farářem.
/Ladislav Koubek, za organizaní tým

Reprezentační ples PBS - 12. 1. 2008
Ples PBS prokázal za osm let své kvality.
Každoročně se na něm setkáváme se známými osobnostmi – letos to bude moderátor Alexander Hemala a zpěvačka Věra
Martinová. Vysočinka bude hrát na podiu

LONI BYLO VESELO
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Libor Kotačka, Ph.D., zůstává Bítešákem,
přestože byl několik roků v Kanadě, nyní pracuje v Řeži u Prahy a občas přednáší o optice po
celé Evropě. Pracuje jako šéf výzkumu a vývoje
v česko-anglické firmě s tajuplným názvem
Optaglio.

první pohled rozeznat, jestli drží v ruce např. pravou eurobankovku nebo ne. Žádný z ostatních
prvků není tak výrazný a okem snadno rozpoznatelný, přitom těžko padělatelný, jako hologram.
Nejdůležitější je potom nápad – technické provedení je až na druhém místě.
A není taková ochrana zbytečně drahá?
To je relativní pojem. Je to především účinná
ochrana. Hologramy se vyrábějí ve statisícových
seriích. Potom vycházejí náklady pár haléřů na
kus. Drahá je matrice – ta se dá dělat pouze speciální technologií a její výroba stojí řádově desítky
tisíc eur.
Záleží ovšem na tom, co chrání. Nedávno jsem
se dočetl, že 8 % náhradních dílů do letadel jsou
falsifikáty. Když si koupíte flašku načerno udělané vodky, připravíte stát třeba o stovku (což
je samožřejmě špatné). Když se v letadle zadře
neoriginální ložisko, jde o životy. Vůbec nejhorší
potom je, když o tom víte a v letadle sedíte….

Můžeš nám stručně přiblížit svůj obor, tak abychom to pochopili?
Zabývám se inženýrskou optikou, pracuji ve firmě,
která se věnuje hologramům. Schválně, kolik máte
teď u sebe hologramů? Odhaduji, že alespoň pět.
Určitě na občanském průkazu, na pasu, na platebních kartách, bankovkách. Jsou na lístcích
pražského metra, na stravenkách, videokazetách,
kolcích na alkoholu a cigaretách – prostě všechno,
co má vyšší hodnotu než dvacet korun, se vyplatí
opatřit hologramem.
Chtěl bych, aby pravou tisícovku dokázala
poznat i babička s brýlema
Je to skutečně tak bezpečná ochrana? Třeba
na bankovkách je spousta dalších ochranných
prvků.
Je samozřejmé, že ochranných prvků je mnoho.
Ale pro mě je důležité, aby pokladní v supermarketu nebo třeba moje babička dokázala na

Co je to tedy hologram?
Začnu historií. Princip objevil Maďar Gábor
v roce 1948, ale praktické využití bylo možné až
po vynálezu laseru v šedesátých letech. Představte
si černobílou fotku. Film zachytává odražené
světlo – od bílé zdi se odrazí víc, než třeba od
černých vlasů. Pro holografii potřebujeme lepší
zdroj světla – laser, jeho paprsek můžeme rozdělit na dva. To se dá udělat docela jednoduše
pomocí polopropustného zrcadla. A teď to přijde – jeden paprsek se odrazí od toho, co chceme
„fotografovat“ a druhý, referenční, pustíme přímo
na „film“. Tam se oba potkají a sečtou se. Protože
přesně víme, jak vypadal referenční paprsek, na
filmu se zaznamená i informace o tom, odkud
šel odražený paprsek a vznikne jakási nečitelná
mlhovinka. Když ale potom posvítíme na „vyvolaný film“ stejným laserovým světlem, objeví se
trojrozměrný původní obrázek.
Snad to naši čtenáři pochopí…
No a teď vám musím říct, že takhle to vůbec neděláme. My umíme strukturu obrazu vytvořit synteticky - uměle, bod po bodu speciálním zařízením,
které se jmenuje elektronový litograf. A v tom
jsme právě dobří, jestli ne nejlepší na světě.
Takhle uděláme základní difrakční mřížku s peri-
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odou jeden mikrometr, která „svítí“, tedy rozkládá
světlo. Mřížka svítí v jednom směru a barva odpovídá hustotě téhle mřížky. No a potom soustavou
takových mřížek uspořádaných do grafického
motivu vznikne výsledný produkt. Představte si
to jako ultrapřesné omalovánky. Princip je jednoduchý, jen je zapotřebí to udělat dokonale přesně.
Je to obdoba tiskařiny, místo barvy tiskneme reliéf
se strukturou tak jemnou, že svítí. V tom je vysoká
bezpečnostní hodnota hologramů. Je složité je
vyrobit a stejně složité potom je namnožit.
Jaká je hustota záznamu?
Pokud porovnám třeba s mikrofilmem – zhruba
stonásobná. My se dostaneme až na půl miliónu
dpi (bodů na palec). Díky tomu může vzniknout
třeba takováhle mapa (ukazuje hologram 3,5 ×
3,5 cm).
S tou jsme konkurenci
Nemusíte s sebou
dokonale usadili. Je
vozit autoatlas. Na
tento čtvereček se
v měřítku 1 : 17 000 000
vám vejde celá Česká
a je na ní zmenšený
republika.
kompletní autoatlas ČR
Hologram zveřejněný
v National Geographic
a Prahy, celkem 150 stran
byl zapsán do
formátu A5. Klidně najdu
Guinessovy knihy
tu silnici, která nám vede
rekordů.
v Bíteši před domem
(samozřejmě i tu na
Jindřichov), potřebuji na to ale dobrý mikroskop.
A všechna dosavadní čísla Exitu 162 by se vám
vešla do tečky o průměru půl centimetru. (To je
ona, pozn. red.
)
Máte velkou konkurenci?
Určitě nám konkurenti nic neprominou, není
jich ovšem tak mnoho. Patříme k nejužší světové
špičce – tím myslím tak 3-4 firmy. Momentálně
máme zřejmě nejlepší elektronový litograf na
světě. Po novém vylepšení se nám podařilo dosáhnout zaostření svazku i vzdálenosti sousedních
bodů až 50 nm (0,000 05 mm). To je hranice klasické fyziky!
Mezi konkurenci nepočítám firmy, které dělají
třeba hologramy na zubní pasty – to už je druhá
liga. Na oddělení jsme skupina docela šikovných
„kluků“, takže dobře víme, v čem máme být nejlepší a hlavně víme, jak toho dosáhnout.
Baví tě tvá práce?
Baví. Mám štěstí, že se od maturity věnuji jednomu oboru. Vystudoval jsem strojařinu na VUT
v Brně, obor fyzikální inženýrství, který byl otevřený tehdy teprve druhý rok. Konkrétní specializace inženýrská optika, vlnová optika. Vedoucí
katedry byl tehdy člověk, který si dovedl vybrat
spolupracovníky podle schopností, nikoli podle
stranického profilu. No a na začátku devadesátých let „tam“ byla docela dobrá sešlost. A my
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jsme navíc ještě chodili na přednášky na fyziku na
přírodovědu. Takže jsem dostal fyzikální vzdělání
v nejvyšší možné míře, lepší než jsem si od přírody zasloužil, to poctivě přiznávám.
Není teoretická fyzika přece jen trošku
odtržená od praktického života?
V našem oboru ne – a to je právě na něm nejzajímavější. Když se budu věnovat studiu černých děr,
nemůžu je ani uvidět, ani si na ně sáhnout. U nás
si můžeme výsledky základního výzkumu vzít do
ruky a prohlédnout a přitom je to úplně stejná
duchařina, jako černé díry.
Nelineární optika je tak složitý obor, že se
snad ani nedá normálně studovat
Začal ses věnovat holografii hned po škole?
Ne, pracoval jsem ještě nějaký čas na VUT, ale měl
jsem „getlemanskou dohodu“ s mým profesorem,
že mě pustí, pokud se objeví zajímavá nabídka.
A to netrvalo dlouho – oslovil mě známý, že
holandská univerzita hledá někoho na nelineární
optiku. Dohodl jsem se s nimi na tři měsíce, nakonec jsem tam byl jeden a půl roku.
Potom jsem přes Francii byl ještě pár let v Kanadě
ve firmě zabývající se softwarem na simulaci vlnovodů a na Polytechnice v Montrealu.
Jak se ti v Kanadě líbilo?
Bylo to docela napínavé. Do práce jsem nastoupil jako 88. zaměstnanec firmy v pondělí – a další úterý bylo 11. září 2001. Když jsem po dvou
letech na vlastní žádost odcházel, bylo nás ve
firmě 31 –hodně se propouštělo a člověk si potom
váží práce. Ale bylo tam moc fajn.
Potkal ses tam s krajany?
Nejenom to, byl jsem členem výkonného výboru
ČSSK (Čs. sdružení v Kanadě) v Ottawě i Montrealu. Čechů je tam poměrně dost – velkou část
tvoří emigranti z roku 1948 a 1968. No a když
tam přijde někdo, kdo umí napsat na počítači článek, udělat webové stránky nebo třeba rozestavit
stoly a židle před setkáním, rozhodně se nenudí.
Krajanská komunita tam skutečně žije – připomíná se narození i úmrtí T. G. Masaryka, 28. říjen,
šibřinky, Mikuláš, Silvestr, Josef, dělají koncerty
českých muzikantů, zkrátka jsou hrdí na to, že
jsou Češi.
Od voleb mě vyhodil táta
Jsi také hrdý?
Určitě. Cítím se stále Bítešák, mám tady pořád
trvalé bydliště. I když s tím souvisí nejdražší volby
v mém životě.
???
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Od roku 1998 jsem byl v cizině, kde se nedalo
volit (už si nepamatuji, kdy jsem naposledy volil
v Česku). V roce 2002 jsem volil poprvé v Kanadě
a musel jsem si kvůli tomu vyřídit volební průkaz
pro volby v cizině. V roce 2005 už jsem byl v Praze
a narychlo jsem si odskočil odvolit do Bíteše.
Z volební místnosti mě „vyhodil“ vlastní otec,
protože u mého jména byla poznámka, že volím
na zastupitelském úřadě. Netušil jsem, že povolení volit v cizině je převod na celý život! Musel
jsem proto požádat naše zastupitelství v Kanadě,
aby povolení zrušilo – to vyřídili necelých čtrnáct
dní před bítešským referendem, tak jsem se mohl
zúčastnit a vyjádřit se, že to je doopravdy blbost
postavit místo špatné cesty do kopce jinou špatnou cestu do kopce. Mrzí mě, že to před referendem nepochopilo víc hlav k tomu určených. Snad
si ale budou pamatovat, že mám zpátky vyřízené
volební právo, tedy i pro komunální volby…
Zbývá ti čas na koníčky?
Práce mě sice naplňuje, ale bez koníčků by to nešlo.
Rád poslouchám muziku. Když jsem „venku“ slyšel Gabrielu Beňačkovou v Hubičce, věděl jsem,
odkud pocházím (ale to se možná špatně chápe,
pokud jste nebyli tak dlouho pryč). Trochu se
bavím zvukařinou, koupil jsem si dost slušný keyboard. Na prvním místě je ale radioamatéřina, ta
mi pomáhala v Kanadě zůstat v kontaktu s přáteli
doma, ale taky v navazování kontaktů venku. Ale
to už je na jiný rozhovor.

Doma znamená pro tebe Prahu?
I když v Praze strávím pochopitelně víc času,
pořád se cítím doma v Bíteši. Vždyť jsem tady
vyrostl a strávil 25 let života! Docela bolí, že se
Bíteš nerozvíjí, jak by mohla, spíš zasloužila a jaký
má potenciál. Podle mého názoru by radnice měla
lákat firmy, jako je ta naše, do průmyslové zóny.
Obavám, že by tam neměl kdo pracovat, nevěřím. Lidi se vždycky najdou – pokud má někdo
dojíždět třeba z Líšně na druhý konec Brna, tak
je na tom možná líp, když budepracovat v Bíteši.
Chtěl bych, aby přídavné jméno Velká nezbylo
jenom v názvu.
Těšíme se, až budeš pracovat ve Velké Bíteši.
/OH

LIBOR BYL V KANADĚ DVA ROKY
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KDYŽ JE VÁM V LÉTĚ
VEDRO, ZAJEĎTE DO KENI
Pro zimní počasí jsme vám připravili výlet do Afriky. V Bíteši učí angličtinu Brenda Nyende
Muchinyi Šimková, Kuřimačka z Nairobi.
Pavla Švihálková, bítešská učitelka angličtiny, strávila letošní dovolenou v Keni a Tanzánii.
Pozvali jsme obě na čaj a zaznamenali jsme pro vás část jejich rozhovoru.
Pavla: Já se určitě necítím na to, abych mluvila
o Keni zasvěceně – vždyť jsem tam byla jen týden,
a to jsme ještě polovinu času věnovali výstupu na
Mount Kenya.

BRENDA
ŠIMKOVÁ

Brenda: Narodila jsem se sice na vesnici, ale už
od dětství jsem žila v Nairobi. A na Mt. Kenya
jsem nikdy nebyla. Přesto jsem přátele často
doprovázela, když chtěli vidět přírodní parky,
třeba Serengetti.
P: Serengetti jsme navštívili. Moc zajímavá byla
přirozená hranice parku. Uvnitř bylo spousta
divokých zvířat, za hranicí jsme narazili jen na
krávy a kozy Masajů. A žádný plot tam nebyl.
B: Masajové jsou kočovní pastevci a dobytek je
jejich jedinou obživou. Proto svá stáda chrání před
ostatními zvířaty za jakoukoliv cenu. Třeba sloni
jsou u nás chránění, ale vykládejte to Masajům,
když ničí trávu pro jejich dobytek…
P: Zarazily mě vysoké poplatky za vstup a pobyt
v parku. Platili jsme za den 60 – 70 dolarů. A to
jsme spali pod vlastním stanem v kempu.
B: Příjmy z turistiky jsou hlavní částí keňského
hospodářství. Pokud chcete ušetřit, nepoužívejte
služeb různých cestovních agentur. Ty jsou
opravdu hodně drahé – zvlášť v hlavní sezóně, to
znamená leden, únor.

Jak se spí pod stanem v parku plném divokých
zvířat?
P: Nikomu se nic nestalo, ale potmě nám moc
do smíchu nebylo. Když jsme v kempu postavili
stany, hledala jsem záchody. V kempu byl jediný
a ještě na opačné straně. Průvodce nám důrazně
doporučoval, abychom tam v noci nechodili sami.
Mezi stany prý občas podnikají noční procházku
sloni, prasata bradavičnatá a příležitostně i lvi či
hyeny.
Nechtěl vás jen vystrašit, abyste měli barvitější
zážitky?

TRADIČNÍ MASAJOVÉ

P : To asi ne. V noci jsem se probudila a slyšela
jsem kroky velkého zvířete. Hodně blízko stanu.
Vzpomínala jsem, jestli nám průvodce neříkal
něco o tom, jak vystrašit slona, aby šel jinam.
Nejen že mě nic nenapadlo, ale nemohla jsem se
strachem ani pohnout, když se „to“ zastavilo těsně
za stanem. Ráno jsme podle stop zjistili, že to byl
africký buvol.
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Keňa ale není jen divoká příroda. Poznala jste
i města?
P: Byla jsem sice v Nairobi i Mombase, ale velmi
krátce. Jsou tam vidět hodně velké sociální
rozdíly.
B: To je pravda. Jsou tam čtvrti, které bych
přirovnala třeba k Bratislavské ulici v Brně. V nich
bydlí většinou Somálci, to je naprosto odlišná
kultura. Jsou to většinou muslimové a necení si
mnoho ani svůj, ani cizí život.
P: Zdálo se mi, že převážná většina lidí žije na
hranici chudoby.
B: Pod hranicí chudoby žije v Keni kolem dvaceti procent lidí. To je moc. Vláda se sice snaží
bezdomovce ubytovat, ale to zase neodpovídá
jejich kultuře. Je mezi nimi velké množství
bývalých kočovníků, kteří na jednom místě bydlet nechtějí.
Jak jste se dostala k angličtině?
B: Keňa byla až do roku 1964 britskou kolonií
a dnes je součástí Commonwealthu. Angličtina
je vyučovacím jazykem – tedy i v matematice,
dějepise, přírodopise, zeměpise. Učím ji ráda.
Školní docházka je povinná?
B: To sice je, ale je problém ji zajistit. Masajové
se stěhují vždycky, když jejich krávy spásly trávu
okolo. A do vlastního života ani do výchovy svých
dětí si moc mluvit nedají. „Vždyť je to jejich země
– tak co po nich vláda chce?“
Jak se po Keni cestuje?
P: Jezdili jsme auty. Občas to bylo dost drsné.
Řidiči jezdí velice rychle, silnice jsou ve špatném
stavu a vedlejší silnice jsou bez asfaltu. Kromě
toho mě překvapilo množství policejních kontrol
– každý den nás zastavovali několikrát.

P: Viděla jsem, jak muslimky plavou. Ve svých
dlouhých šatech se zahaleným obličejem pomalu vstoupí do vody, udělají pár opatrných temp
a zase z vody vylezou. Vypadá to dost bizardně.
B: Na oblečení žen u muslimů hodně záleží.
Pokud jde o turisty, určitě vás nenapadnou, když
budete jen v tričku. Ale kdybych se tam v tričku
objevila já, asi by to brali jinak.
P: Jak ses dostala do Kuřimi?
B: S manželem jsme se seznámili ve Francii.
Známí mě varovali před divokým východem „Československo má hranice s Ruskem, dej si
pozor!“
Nedávno jsme se nastěhovali do nového bytu.
Ostatní byty v domě ale ještě nejsou hotové, tak
mě v pět ráno budí klepání do obkladaček, vrtačky
a jiné „příjemné“ zvuky. Už aby byla kolaudace!
P: Svatbu jste měli v Česku nebo v Keni?
B: Na Karlštejně. A teď v únoru chystáme svatbu
v Nairobi – počítáme asi se dvěma stovkami
hostů. Nepozvat totiž známého na svatbu znamená znepřátelit si ho na zbytek života.
Není vám u nás zima?
B: Strašná. Občas bych si přála odjet aspoň na
měsíc domů. Ale v létě je tady hrozné vedro,
dokonce jsem se spálila a musela jsem k doktorovi. V Nairobi taková tepla nejsou, vždycky tam
fouká větřík, který vás ochladí.
P: Co se týká tepla, úplně Brendu chápu, protože
červencové a srpnové teploty v Nairobi jsou
o nějakých 15 stupňů nižší než u nás v Česku.
Mně tam byla v srpnu pěkná zima – vždyť nebylo přes den ani 20 stupňů, a je to v podstatě na
rovníku. Velkou roli zde hraje vyšší nadmořská
výška. Takže v létě do Keni bundu s sebou.
/OH, MD

B: U nás jezdí dost aut ve špatném stavu a hodně
řidičů nemá řidičák. Policie dělá co umí, aby se to
zlepšilo.
Keňa je muslimská země?
B: Muslimů je asi 20%, většina je křesťanská.
Hinduistů , buddhistů a ostatních věřících jsou jednotky procent. Záleží i na jednotlivých oblastech
– Mombasa je muslimská téměř výhradně.

MT. KENYA
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Když nestíhám,
zkrátím smyčec
Strávila jsem s Tišnovským komorním orchestrem jeden večer. Nehrála
jsem ani na housle nebo na
violu, nedoprovázela jsem
na klavír, ale odpočívala
jsem. Tentokrát s fotoaparátem v ruce a zapnutým
diktafonem.
Bylo co poslouchat a navíc
jsem měla příležitost
popovídat si s dirigentem
Jaroslavem Kolesou.
Zkouška orchestru skončila,
co tím pro vás začalo?
Návrat do zítřejšího pracovního stresu. Každá zkouška je
nejen pro mě „odpočinek“, kdy
vypadnu z běžného denního
rytmu.
V orchestru jsou zajímavé
profese, kde pracujete vy?
Jsem inženýr - programátor.
Jak souvisí vaše profese
s hudbou?
Mozart byl taky programátor
:-) jeho hudba je precizní. Je
překvapující, kolik lidí s technickým vzděláním se věnuje
hudbě.
Vzpomenete si na místo, kde
se vám nejlépe hrálo?
Nejfantastičtější koncert byl
v loňském roce na Slovensku

v pravoslavném kostele, kde
byla úžasná atmosféra. Měli
jsme trochu obavy z té dálky,
z toho, jestli dojdou posluchači,
ale bylo to úžasné. Měl jsem
z výkonu orchestru výborný
pocit. Vždycky vycítíte, jestli
se hudba lidem líbí, vyčtete jim
to z tváří.
Samozřejmě si vzpomínám
i na jeden z koncertů ve Velké
Bíteši, kde se sice nesešlo tolik
posluchačů, ale zato byli velmi
pozorní.
Trpí orchestr trémou?
Tréma souvisí s technickou
úrovní muzikantů, vždy se
objeví nervozita před vystoupením. Snažíme se, abychom si
koncert užívali.
Jaké osobnosti jste již doprovázeli?
V listopadu jsme doprovázeli
Václava Hudečka v Novém
Městě a Tišnově, před tím jsme
hráli s kytaristou Vladislavem
Bláhou,
Jiřím
Stivínem.
V některých pořadech recitovali i herci, např. Ladislav
Lakomý a Gabriela Vránová
v Jaroměřicích na zámku.
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Pokud se vám nepodařilo Tišnovský komorní
orchestr během Vánoc
zastihnout, těšte se na jarní
koncerty, které orchestr
připravuje.
... a dlužím ještě návrat
k titulku tohoto článku. Jde
prý o selský rozum a ten
platí i v hudbě.
/MD

Elektrická kytara
se porvala
s cimbálem
Jak to asi zní, když se spojí
lidové nástroje s elektrickou kytarou? Co lze očekávat, když zazní Pink Floyd
v podání dětského chrámového sboru? Jak dojde
k tomu, že právě tato spojení sklízí potlesk?
Odpovědi na tyto otázky přinesl Vánoční koncert Petra
Bendeho. Třetí adventní
neděli byl sál Kulturního
domu ve Zbraslavi zaplněn
do posledních míst.

Který hudební skladatel patří
podle vás k Vánocům?
Adam Michna z Otradovic
a jeho České tradiční Vánoce.
Tedy české baroko.
My jsme ale připravili se smíšeným sborem mši hudebního skladatele Zdeňka Lukáše
Radujme se všichni v pánu,
kterou napsal ke 200. výročí
vzniku Mše Jakuba Jana Ryby.
Místy v ní zazní i Rybovka, ale
jde o hudbu 21. století.
Co vám dělá radost?

ZKOUŠKA ORCHESTRU.
Umět hrát na housle,
přidala bych se

Když se nám koncert povede
a když lidé chtějí, abychom
hráli.
Děkuji za rozhovor.

PETR BENDE S CIMBÁLOVOU
MUZIKOU GRAJCAR.

ä÷èó
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Cimbálová muzika Grajcar
z Dolních Bojanovic se stala již
tradičním hostem vánočního
turné Petra Bendeho. Zajímalo
mě, jak vnímají spojení cimbálu s elektrickou kytarou
právě oni. Martin Zlomek, primáš Grajcaru, pohotově odpověděl: „Myslím si, že je to zajímavé spojení. Navíc jsme mladí
a chceme zkoušet něco nového,
netradičního.“
Nejen mně se právě tato část
koncertu hodně líbila.

kálu Hamlet v divadle Kalich
v Praze.
Co má postava Hamleta společného s Petrem Bendem?
Napůl introvert napůl extrovert, to máme úplně stejné.
Hamlet hodně přemýšlí, což je
mi sympatické.
Objevilo se pro tebe v muzikálu něco nového?
Všechno bylo nové. Herectví,
kostýmy, pohyb na podiu, prožitek, rozsahové záležitosti
hlasu...
Jak zvládáš pohyb na podiu?

PETR A DĚTSKÝ
CHRÁMOVÝ SBOR.
Pink Floydy lze zazpívat
i v netradičním podání.
Petr Bende se kromě spolupráce s Grajcarem věnuje
přípravě na premiéru muzi-

S Josefem Laufrem máme společný tanec, zemře mi v náručí
a já tam s ním tak jakoby pohazuji. S Richardem Tesaříkem
zvládáme naopak tanec docela
humorný. Vidět mě s těmito
pány tančit stojí za to.
Po vydání CD Život ve vteřinách už uplynula určitá doba.
Zvládáš psát nové písničky?
Hodně jsem v poslední době
cestoval, ale vozil jsem si svoji
kytaru a cestovní studio. Takže
vznikly nové písničky, které
mi snad ukázaly cestu, kterou
půjdu dál. Na Vánočních koncertech hodně experimentuji
a mícháme různé žánry. Lidem
se líbí například propojování
cimbálky a rockové kapely.
Není vyloučeno, že něco z toho
zachytíme i na další album.
Děkuji za rozhovor.
Můj obdiv patří PB bandu,
který vydržel v plném nasazení
hrát více než dvě hodiny, velký
dík patří i hostům. Sobotní
zpěvačce L.B.P. , nedělnímu
Leškovi Semelkovi a víkendovému Jánu Bendovi. Byli
výborní.
/MD

VESELO NEJEN
V PUBLIKU, ALE I NA
JEVIŠTI.

Už víme,
co je bajan
Na třetím koncertu BHP
4. prosince se představili
kytarista Vladislav Bláha
a akordeonista Jaromír
Zámečník.
Plakáty ohlašující koncet byly
tak trochu tajemné. „Bajan –
víte co je bajan?“ tak se ptali
často i erudovaní muzikanti,
jméno dua Guitaccord však
napovídalo.
Oba interprety už posluchači
koncertů Bítešského hudebního půlkruhu znají delší dobu.
Vladislava Bláhu z 5. koncetu
5. sezóny, kdy vystupoval společně s flétnistou Vítězslavem
Drápalem i z kytarového recitálu v lednu 2005. Tehdy jej
doprovázel Tišnovský komorní
orchestr. Jaromír Zámečník
a jeho akordeon byl na programu koncertu 7. 1. 2003.
Oba sólisté spolu hrají už
téměř dvacet let a svůj program Od Vivaldiho po Piazzolu
předvedli na mnohých evropských pódiích. Jejich vystoupení začalo úpravou Vivaldiho
koncertu pro kytaru a smyčce,
přesně toho, který jsme slyšeli
už před třemi lety s orchestrem. Opravdu se musím sklonit před virtuozitou, s jakou
Jaromír Zámečník dokázal
nahradit celý orchestr. Plakát
opravdu nelhal – slyšeli jsme
i náročná Piazzolova tanga.
Kromě nich ještě další skladby
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– ať už pro sólovou kytaru či
bajan.
Že je bajan příbuzný akordeonu, to jsme poznali na první
pohled. Jaromír Zámečník
vysvětlil, že je to původem
ruský nástroj a dosud lepší
nedokázaly vyrobit ani renomované harmonikářské firmy
v Itálii či Německu. V celé
paletě zazářily zvukové barvy
tohoto nástroje v Děrběnkově
suitě.
Koncert byl zajímavý nejen pestrostí hudebních žánrů a virtuozními výkony obou protagonistů – oba protagonisté
přidali fundované komentáře
i vlastní zážitky. Ještě, že jsme
šli!

hoty, trička, plyšáky, ba dokonce
i lyže nebo malinký dětský klavír. Věci, které by jinak skončily
v koši. Vše následně putovalo
do Brna a poté do Broumova,
kde se vše třídí a rozesílá do
dětských
domovů, azylových domů,
uprchlických táborů a na další
potřebná místa.
Dík patří všem, kteří se sbírky
jakkoli účastnili. Technickým
službám a městu za odvoz
oděvů do Brna, mládeži, jež
pomohla s vybíráním, a především všem lidem, kteří si našli
čas, aby doma prohledali staré
skříně a přinesli svůj příspěvek.
/ organizátoi sbírky

Stačilo málo, a proletělo by
240 tisíc korun komínem. Nad
Bíteší by se pak vznášel zapáchající oblak kouře. Také by
to byla docela škoda – naštěstí
se tak však nestalo. Počítejte se
mnou. Kolik zaplatíte za pěkné,
zachovalé tričko v secondhandu? Třicet korun? Nebo
pokud by to byly rifle – ale
žádný šunt z tržnice? Stovku?
A dále: Kolik se vejde takových triček, riflí nebo svetrů do
metru krychlového?
Těžko říci, ale méně než stovka
to nebude – spíše dvě, možná
tři. Nyní vezměme do rukou
kalkulačku: Bítešáci dokázali
při prosincové sbírce oděvů pro
Charitu shromáždit přes čtyřicet metrů kubických materiálu
– oděvů, bot, hraček a dalšího.
Tedy dva a půl náklaďáků. 40
kubíků krát 200 kusů krát, řekněme, 30 korun se rovná... 240
tisíc!
Člověk za člověkem se ve 6. a 7.
prosince hrnul do Kulturního
domu. Každý nesl, co doma
našel – zachovalé svetry, kal-

¡ ¡ ¡

Vzpomínka
Nedávno nás zaskočila smutná
událost, úmrtí pana Jaromíra
Krupičky. Chtěli bychom vzpomenout a tímto poděkovat za
velkou pomoc v počátcích podnikání právě panu Jaromírovi,
ale i paní Krupičkové a celé
jejich rodině.
Na kamaráda a dobrého člověka vzpomíná Milan Sláma.

4. koncert
sezóny
„1. papučový koncert“
Ivo Kahánek
klavír
Kulturní dům, 8.1.2008 v 19
hodin

/OH

Vyhodíme čtvrt
milionu z okna?

°µ±

(Ne)vinný
dotazník
(Ne)vinný dotazník Radka
Brzobohatého se natáčel
pro ČR 2 Praha v Restauraci
U Raušů. Hosty byli herci Erik
Pardus (známý z Četnických
humoresek) a Ivana Vaněková
(herečka Městského divadla Brno). Hodinový záznam
můžete slyšet druhou neděli
v měsíci únoru a březnu od 11
hodin na vlnách ČR 2 Praha.
/ MD

IVANA VANĚKOVÁ.
Herečka před dotazováním
zazpívala s houslovým
doprovodem.

Leden
Ještě že leden
Je jenom jeden!
(To ví i slabí počtáři.)
Ubývá dřeva na chalupě,
obkládáme se polštáři.
Zrušit ho úředně? To nelze.
Bouřili by se lyžaři.

Zora Krupičková
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STAROSTI STAROSTŮ V ROCE 2008
Zeptali jsme se starostů okolních obcí: Jaké plány má Vaše
obec pro rok 2008? Přinášíme
Vám odpovědi:
Blažej Gruber, starosta
Jasenice:
Na rok 2008 se budou
připravovat projekty pro
úpravu veřejného prostranství v naší obci.
Koupili jsme také budovu
od Jednoty – tu, kterou
jsme kdysi v akci Z sami
postavili – a to za 480 000 korun. Chystáme se ji
přebudovávat – v jedné části bude obchod a místo
bývalé hospody vznikne turistická ubytovna.
Pavel Křeček, starosta
Jinošova:
V roce 2008 očekáváme
finanční prostředky na
vodovod a kanalizaci.
Máme už hotové projekty,
vyřízené stavební povolení
na vodovod a očekáváme
je i na kanalizaci. Jedná se
ale o dlouhodobou záležitost, protože celková hodnota této akce bude pro malou obec obrovská – asi
mezi 10-20 miliony korun celkem. Záleží, tedy,
zda se podaří získat dotace, které mají činit 80-90
procent nákladů.
Milan Ráček, starosta
Křoví:

Lukáš Doležal, starosta
Milešína:
V novém roce na nás čeká
oprava střechy kulturního domu. Naším velkým
cílem pro rok 2008 je zbudování nového vodovodu,
který by k nám přivedl
vodu z Mostišť. Když vše
dobře půjde, mohlo by se začít s realizací na jaře,
závisí však na dotacích od státu.
Josef Klíma, starosta
Nových Sadů:
Na rok 2008 nechystáme
žádné velké akce (v loňském roce jsme totiž zkolaudovali rybník, který
stál dost peněz, takže nyní
musíme spíše šetřit). Řekl
bych, že rok 2008 pro nás
bude spíše běžným rokem.
Aleš Tunkr,
Přibyslavic:

starosta

Mezi naše plány patří
například
dokončení
opravy hasičky (terénní
úpravy), dokončení víceúčelového hřiště, nebo nový
povrch cesty v Radoškově. Chceme také zbudovat v Přibyslavicích i Radoškově koutky pro
děti. V Přibyslavicích u školky větší a v Radoškově
o něco menší.

V roce 2008 bychom chtěli
rozšířit hřbitov, protože
nám na něm zbývá už asi
jen jedno místo. Především
ale proběhnou oslavy 200
let kostela – při té příležitosti se upravuje naše
náměstí a prostranství okolo kostela. Průběh dalších akcí a oprav bude záležet na dotacích, protože
v letošním roce jsme jich získali a proinvestovali
velkou spoustu. Uvidíme, jestli se to podaří zopakovat.
VELKÝ ÚSPĚCH. Předvánoční koncerty v Tasově se setkávají s velkým ohlasem.
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ZÁBLATÍ DOKONČILO TŘICET PARCEL
V obci Záblatí byly zkolaudovány inženýrské
sítě pro 31 nových stavebních parcel. Tato akce
patří nejen kvůli vysokým finančním a produkčním nárokům, ale především svým významem, k nejvýznamnějším projektům v moderní
historii obce.
Doplnila tak další projekty realizované v posledních letech – plynofikaci a položení nové kanalizace.
Všechny parcely jsou vybaveny přívody plynu,
vody, elektrické energie a přípojkami kanalizace. Podél parcel vedou chodníky v zámkové
dlažbě, veřejné osvětlení, odstavné plochy pro
osobní automobily a příjezd zabezpečuje komunikace s asfaltovým povrchem. Tu odvodňuje samostatná dešťová kanalizace.
Náklady na celou akci přesáhly 16 milionů korun,
vlastní stavební část si vyžádala 14,35 milionu.
V současné době obec dokončuje územní plán,

aby se na jaře 2008 mohlo začít s výstavbou vlastních rodinných domů.
Příprava výstavby inženýrských sítí začala začátkem roku 2006 vypracováním urbanistické studie architektem Zemánkem. Ten také doporučil
vykoupení dalších parcel potřebných pro ucelení stavební lokality, které v té době nebyly
v majetku obce. Plocha celé lokality tak dosáhla
rozlohy téměř pěti hektarů. Za spolupráce arch.
Zemánka a projekční kanceláře VODAM s.r.o. tak
vzniklo 31 parcel s průměrnou výměrou 1010 m2.
Nejmenší parcela měří 810 m2, největší 1460 m2.
V září 2006 získala obec pro tuto akci stavební
povolení a na podzim vyhlásila výběrové řízení.
Do soutěže se nakonec přihlásilo pět zájemců,
z nichž předložila nejpříznivější nabídku firma
ATIKA Lysý.
Stavební práce započaly 10. ledna 2007. Rychlé
realizaci napomohla mírné počasí loňské zimy,
které umožnilo pracovat prakticky nepřetržitě.
Akce „inženýrské akce Tři kaštany“ byla dokončena koncem září 2007.
/ Ondej Sysel

HEJTMAN OPĚT
V JASENICI
15. prosince opět navštívil hejtman kraje Vysočina
Miloš Vystrčil (čestný člen Sboru dobrovolných
hasičů v Jasenici) tuto obec. Tentokrát i se svými
rodiči. Hejtman si spolu se svými rodiči poslechl
první polovinu předvánočního koncertu a prohlédli v hasičské zbrojnici nablýskanou, dnes
již historickou stříkačku vyrobenou dědečkem
hejtmana v roce 1942 – firmou Vystrčil v Telči.
Aby to nebylo jenom tak, hejtman musel pomocí
kliky stříkačku natočit, což vzhledem k jeho
drobné postavě není tak snadné. Podařilo se to
však na první trhnutí klikou.
Reakcí hejtmana a jeho rodičů bylo vřelé poděkování za srdečné přijetí v Jasenici. Jak hejtman sdělil
v krátkém projevu, cesta do Jasenice byla vánočním dárkem jeho rodičům. S přáním do nového
ruku přišla krom starosty obce a starosty hasičů
i nejstarší občanka Jesenice a autorka básně věnované hejtmanovi, paní Božena Nováčková.
TADY SE BUDE BYDLET
Na leteckém snímku jsou patrné inženýrské sítě pro
novou výstavbu v Záblatí.

/ Jií Jeábek
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KOŠÍKOVSKÝ STROM NETRADIČNĚ. Nejen
jehličnany nám mohou připomínat Vánoce

Napsali o nás
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zatímco v místní škole proběhla mikulášská
besídka, byl místní obecní úřad zaměstnán kolaudací nové bytovky. Vybírali se také nájemníci,
kteří v ní budou bydlet. Voda, kterou budou pít,
má pravda ještě problémy, protože se řeší problémy s obsahem dusičnanů. Voda se proto bude
muset pravděpodobně chemicky čistit.
V závěru roku proběhla i kolaudace inženýrských
sítí pro deset stavebních míst Na Drahách. Jak řekl
Exitu starosta Milan Ráček, na dotace na jednotlivé akce obec dosáhne – ovšem často jsou tyto
dotace přislíbeny už na jaře a ještě v prosinci je
nikdo není schopen vyplatit. Firmy pak koncem
roku napjatě čekají na peníze, které ještě neposlali
úředníci z Prahy.
/ LK

Šoférovi vběhlo před vůz zvíře
Dvě stě tisíc korun. Na tolik se vyšplhala škoda na
voze Subaru Forester, jehož řidič havaroval mezi
Bíteší a Jinošovem. V lesním úseku mu do cesty
vběhla lesní zvěř. Aby zabránil střetu, začal brzdit.
Kvůli vysoké rychlosti však dostal smyk a vyjel ze
silnice, kde narazil do stromu.
(Žárský deník . prosince)

Křoví v akci
Závěr roku je v každé obci ve znamení velkého
zařizování. V Křoví tomu nebylo jinak. A tak

SENIOŘI SE BAVÍ. Tradiční setkání dříve
narozených se v prosinci uskutečnilo v Jinošově.

Krátce z obcí
Březí:
19. ledna se uskuteční tradiční hasičský ples. / Před silvestrem se v Kulturním domě konala taneční zábava.
Čikov:
Myslivecké sdružení Čikov pořádá v sobotu 12. ledna 2008 tradiční myslivecký ples. Hraje kapela Pavla
Helána z Brna. Hosty čeká bohatá zvěřinová a jiná tombola.
Jasenice, Jinošov:
Hokejisté HC Jinošov- Jasenice jsou v průběžném pořadí NHL Cupu s 15 body o skóre na druhém místě za
Náměští 2, která má však odehráno o zápas více.
Jinošov:
Na Štěpána se uskutečnilo tradiční zpívání na schodech. /Koncem ledna se uskuteční tradiční setkání
místních podnikatelů.
Nové Sady:
V lednu se v obci uskuteční rybářský ples.
Pucov:
Obec uspořádala v sobotu 15. Prosince obecní zabíjačku.
Přibyslavice:
Tradiční Vánoční zábava se uskutečnila na Salajce. / V lednu uspořádají v obci myslivci tradiční ples.
Rozseč:
V obci se konalo tradiční rozloučení s rokem pro místní občany.
Skřinářov:
Poslední sobotu v lednu bude v obci masopustní průvod.
Zbraslav:
V prosinci se uskutečnily tradiční koncerty Petra Bendeho. Více o nich v rubrice Ohlédnutí. / Hasiči
uspořádají tradiční ples.
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BÍTEŠ POMÁHÁ AFRICE
Bítešské děti z misijního
klubka, o kterém jste si
mohli přečíst v říjnovém
Exitu, před Vánoci uspořádaly misijní jarmark.
Na třetí neděli adventní se
tak v bítešském kostele prodávaly výrobky, které děti po
dobu pěti týdnů poctivě připravovaly. Při setkávání pondělního Sedmikrásku (klubu
pro děti) se rozjela na faře velkovýroba ozdob, svícnů, zvonečků, andělů atd. Do příprav

PŘÍJEMNÉ SPOJILI S UŽITEČNÝM.
Výrobky dětí z Bíteše pomohou
Africe.
na jarmark se zapojili také školáci, kteří se setkávají o sobotách. Ti už pracovali s jinými
materiály než jen s papírem a barvami a každý týden
se těšili, s čím novým jejich
vedoucí Lenka Rousová zase
přijde, aby jí mohli pomáhat
a něco nového se naučit. Aby
toho nebylo málo, maminky
ze Sedmikráska se zapojily
také a kromě pomoci dětem
vytvářely doma hotová veledíla. V sobotu 15. prosince pak
Lenka Rousová se Zdeňkou
Chadimovou všechno připravily v kapli kostela a v neděli se
mohlo nakupovat. Myšlenkou
takového jarmarku je získat co
nejvíce peněz pro potřebné.
Každému, kdo si na tomto jarmarku něco koupil, srdečně
děkujeme, neboť z nemalého

výtěžku (tentokrát více než
10 000 korun) můžeme přispět
k budování lepších podmínek
pro děti žijící v zemích Třetího
světa. Děti byly touto akcí nadšeny, další misijní jarmark se
proto pravděpodobně uskuteční před Velikonocemi.
/Ludmila Fatnová

Přijdou
Tři králové?
V loňském roce vybrali skupinky králů na Velkobítešsku
přes půl milionu korun.
Prosíme, přispějte potřebným
i v letošním roce. Skupinky
dětí spolu s dospělými, kteří
chtějí zažít krásný den, přinášet radost do domovů druhých a pomoci dobré věci,
se mohou hlásit na všech
farách.
Tříkrálová sbírka je největší
dobrovolnickou akcí u nás
a v lednu 2007 se uskuteční již
posedmé.
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dal-

Zveme vás
Silvestrovské divadelní
překvapení
(31. prosince v 15.00
na náměstí v Bítýšce)
Slavnostní novoroční
bohoslužby
(1. ledna v 8.00 a 9.30
v Bíteši)
Novoroční varhanní
koncert
(1. ledna v 15.00,
kostel v Křoví)
Slavnost Zjevení Páně
– Tři králové
(6. ledna v 8.00 a 9.30
v Bíteši)
Přednáška:
Život bl. Adolfa
Kolpinga a Kolpingovo
dílo v ČR - Michael
Kubík
(11. ledna v 18.00,
fara v Deblíně)
Farní ples
(2. února ve 20.00
v Kulturním domě, hraje
F-Box)
Odpoledne pro školáky
(Každou sobotu v 15.30
si děti mohou přijít
zadovádět, ale i poznat
nové věci na bítešskou
faru)
Sedmikrásek
(Setkání pro maminky
a malé děti každé pondělí
v 16.00 na bítešské faře)
Další akce:
www.velkabites.farnost.cz

MY TŘI KRÁLOVÉ
JDEME K VÁM.
Podaří se překonat loňský
půlmilionový rekord?

ším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí, a to zejména
v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu
sbírky je každoročně určena
také na humanitární pomoc do
zahraničí.
/ LK
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program kina
Pátek 11. ledna v 19.30 hodin
Hvězdný prach (Stardust)
Příběh, který stvořila sama Fantazie. Pohádkové
fantasy pro všechny bez ohledu „na počet letokruhů“, v hlavních rolách Ch. Cox, R. De Niro,
C. Danes, S. Miller, M. Pfeiffer.
Neděle 13. ledna v 19.30 hodin
Gympl
Komedie o studentech, učitelích, rodičích a grafitti režiséra Tomáše Vorla. V hlavních rolích
J. Mádl, E. Holubová, J. Kraus, J. Schmitzer,
T. Matonoha, M. Šteindler, Z. Bydžovská, I.
Chýlková, T. Hanák a další.
Pátek 18. ledna v 19.30 hodin
30 dní, dlouhá noc (30 Days of Night)
Každý rok se sever Aljašky noří do tmy a čerstvá
krev láká predátory a úsvit nepřichází. V hlavní
roli akčního hororu Josh Harnett.
Neděle 20. ledna v 17.00 a v 19.30 hodin
Ratatouille
Je tak těžké stát se kuchařem v restauraci, když
už jste se narodili jako krysa. Animovaná komedie pro celou rodinu v českém znění.
Pátek 25. ledna v 19.30 hodin
Kurs negativního myšlení (Kunsten a Tenke
Negativt)
Všechno, co potřebujete vědět k přežití!
Sarkasticky černá komedie norského režiséra
Barda Breiena, která se stala hitem MFF v Karlových Varech.
Neděle 27. ledna v 19.30 hodin
Skóruj (Balls of Fury)
Jediným pravidlem je: žádná pravidla nejsou! Je
třeba infiltrovat ilegální ping-pongovou organizaci a zneškodnit zločinného bose. Americká
situační komedie.
Pátek 1. února v 19.30
Pokoj 1408 (1408)
Nikdo nepřežil déle než hodinu, Stephen King
vám přeje dobrou noc. V hlavních rolích John
Cusack, Samuel L. Jackson.
Neděle 3. února v 19.30 hodin
Poslední plavky
Nová česká rozmarná komedie s Petrem
Čtvrtníčkem a monstrsumcem v hlavních rolích,
dále hrají R. Hrušínský, J. Lábus, J. Polášek.

recenze
Gympl
Při prvním přiblížení se jedná o příběh party studentů gymnázia, kteří se věnují malování graffiti. Na pozadí se však odkrývají problémy mladé
generace, konflikt mezi konformitou a naprostou
svobodou, odpovědností a životem okamžiku,
konflikt mezi školou, která je odcizená realitě,
a studenty, kteří chtějí dělat skutečné věci.
Petr, Michal a všichni jejich vrstevníci mají problémy různých příčin i závažnosti, všechny však
propojuje několik společných bodů - škola, rodiče, otázka, co s vlastní budoucností. Stejně jako
v reálu, i v Gymplu se objevují typické školní
postavy, jako šprt, dva flákači, zhulenec, třídní roštěnka, nebo romanticky založená melancholická dívka s problémem. Naproti jim zde
vystupují podobně nadsazené, až ke směšnosti
karikované postavy pedagogů. Úlisná ředitelka,
fyzikář, jenž si přivydělává jako taxikář, vynervovaný češtinář a další. Snad žádný z filmů Tomáše
Vorla nezapře typickou sklepáckou poetiku. Stejně tak i Gympl je plný karikovaných postaviček,
kde herci „přehrávají“ do absurdních rozměrů.
Díky této přehnané stylizaci nemůže být Gympl
označován za generační manifest ani za průbojnou a hlubší sondu mezi sprejery, každopádně
můžeme kvitovat, že se do českého filmu vrací
celkem opomíjená problematika mládeže.
Režie: Tomáš Vorel
Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová,
Tomáš Matonoha, Milan Šteindler, Jiří Schmitzer,
Zuzana Bydžovská
ČR 2007, 105 minut
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Závěr roku
v duchu Vánoc
V prosinci bylo u nás ve školce
opět veselo.
Třídy se proměnily počátkem prosince na peklo,
s dětmi jsme si povídali o strachu a lidových tradicích, vesele i vážně.
V polovině prosince se začala měnit školková
výzdoba, to už nastal čas předvánočního těšení
a příprav. Školka byla provoněná perníčky, vánočním cukrovím, jablky a jehličím. Všechny děti
připravovaly dárky pro svoje nejbližší, někde se
vyrábělo z keramické hlíny, jinde z papíru nebo
přírodních materiálů, tiskla se vánoční přání
a vznikala díla vskutku povedená.
Nezapomněli jsme ani na babičky a dědečky
v domově důchodců a v domě s pečovatelskou
službou. Těsně před Vánocemi jsme se sešli společně s rodiči a dětmi u vánočního stromečku, kde
se zpívalo, nadělovalo a ochutnávalo. Rodiče se
podívali na „filmovém plátně“ na to, co všechno
s dětmi ve školce děláme.

°µ±
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se mnou musí souhlasit - všichni andělé se
na pár týdnů schovali právě v prostorách této
školy.
Atmosféra výstavy byla opět v příjemném zimním
naladění.
Navíc - jeden z andělů se mnou odletěl v igelitové
tašce domů. Děkuji za něj.
/OH

ANDĚLA HLEDEJTE VE ŠKOLE. Dětem se
výstava opět podařila.
Do nového roku přeji všem zaměstnancům
školy i nadále mnoho tvůrčích nápadů.
Mgr. Milada Oplatková

Ohlédnutí za loňským
rokem
Je na čase, abychom si na stůl připravili nové
kalendáře.

TŘÍDA BERUŠEK A KUŘÁTEK. Děti tentokrát
jak čertíci.

Rádi bychom chtěli poděkovat za financování
našich prosincových akcí fondu GE Elfun ČR a za
hračky a obrovskou stavebnici firmě Vondrák
Bezděkov, Klubu kultury Velká Bíteš za jejich
mikulášskou návštěvu a také všem rodičům za
jejich drobnou výpomoc a přízeň.
Rádi bychom dětem, rodičům a všem dobrým
lidem popřáli rok plný úspěchů, dobré nálady,
rodinné a „školkové“ pohody.
/Kolektiv zamstnanc MŠ

Kde najít anděla?
Ten, kdo navštívil před Vánoci výstavu výtvarných prací žáků Základní školy, Tišnovská 116

I my bychom se teď chtěli malinko ohlédnout za
tím již loňským rokem. Jméno naší školky vstupuje stále více do povědomí široké veřejnosti.
Je to mimo jiné zejména díky různým nadstandardním aktivitám, které organizujeme pro děti
i dospělé. A nejen pro děti, které zrovna navštěvují školku, ale i děti z celého města a jeho okolí.
Je zbytečné vyjmenovávat všechny akce, kterých
je za celý rok jistě celá řádka. Zmíníme se pouze
o těch největších a nejúspěšnějších. Patří mezi ně
Zahradní slavnost pořádaná k červnovému svátku
dětí a podzimní říjnová Drakiáda.
Méně povzbudivé je naše bilancování ekonomické. Opět jsme se potýkali s napjatým rozpočtem, který obvykle právě tak pokryl nutné náklady.
Pořádání výše zmíněných akcí si můžeme dovolit
jen díky sponzorům – větším, ale i drobným, kteří
byli ochotni dle svých možností přispět školce
svou pomocí. Někteří finanční částkou, jiní drobnými věcnými dary. Zvláštní poděkování tentokrát zaslouženě patří finančnímu řediteli firmy
ITW Pronovia Ing. Martinu Raidovi a potažmo
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celému vedení této společnosti za zprostředkování a předání daru pro děti v hodnotě několika
tisíc korun.
Využíváme tedy příležitosti, kterou nám poskytuje časopis Exit 162 a děkujeme touto cestou
všem našim sponzorům za jejich přízeň, kterou nám projevují a zároveň vyslovujeme přání,
aby tato naše úspěšná spolupráce pokračovala
i nadále v tomto roce.
Příjemný a úspěšný rok 2008
přeje kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

Projekt úspěšně skončil. Jaká je nyní tvoje
představa?
Záměrem bylo předvést široké spektrum toho, co
jen lze z přírody Velké Bíteše a okolí ukázat. Snad
se mi tím podařilo upozornit na to, že kolem nás
je důležitá i příroda.
Určitě se pokusím oslovit zajímavé lidi a podílet
se tak na organizaci dalších, nejen přírodovědných přednášek. Zajímavé by také bylo zapojit
širší veřejnost do akcí směřujících např. k péči
o krajinu a výsadbě stromů.

Téma přírody je
pole neorané
Výstava fotografií, která uzavřela projekt místní Základní školy, bude přístupná
v muzeu do konce ledna.
Na realizaci projektu se pracovalo od srpna
minulého roku a výstava fotografií jej završila.
Sešli jsme se s autorem projektu Mgr. Pavlem
Holánkem a povídali jsme si.
Jak dlouho vznikaly fotografie?
Jde o výběr z databáze fotek, které jsem za dobu asi
pěti let vytvořil. Autory některých vystavovaných
fotografií jsou moji kamarádi. Vlastislav Káňa,
který je mým spolužákem z gymnázia a zabývá
se netopýry. Přes něj jsem se oslovil i Martina
Maláče, studenta přírodovědecké fakulty MU
a společně jsme nachystali výběr fotografií.
Zajímavá byla spolupráce s manžely Trojanovými,
kterým vychází pravidelně v Deníku seriál leteckých fotografií. Oslovil jsem je, jestli nemají
snímky zdejšího regionu. Bohužel přímo Velkou
Bíteš, kromě kostela, nafocenou nemají. Pro pana
Trojana však nebyl problém vzít letadlo a nafotit
další snímky, bohužel v daném termínu nepřálo
počasí.
Co všechno bylo součástí projektu?
Projekt obsahoval přednášky, exkurze a materiály
(letáky), které se vydaly a jsou zájemcům k dispozici v muzeu, IC a na naší škole. Náklad byl dva
a půl tisíc kusů. Vznikly i webové stránky www.
zsbites.cz/priroda.
Budeš v tom pokračovat?
Chci oslovit několik známých a rád bych pracoval na dalších letácích např. o minerálech regionu. Také mě motivoval přednáškou o motýlech
žák 9. ročníku Tomáš Hamřík. Zná toho dost,
je v kontaktu s odborníky, kteří mu jsou schopni
fundovaně poradit. Má předpoklady a pokud mu
to vydrží, může se tím do budoucna třeba i profesně zabývat.

SPOKOJENOST S KOŘISTÍ
Co je ti z okolí Bíteše blízké?
Jak je patrné z fotografií, jsou to místa, která vás
okouzlí. Srdeční záležitostí pro mě je např. úvoz
u Jestřabí a pokračující údolí do Jasenice. Poutavé
je i údolí Bílého potoka s hlubokými lesy a skálami.
Co je podle tebe při realizaci projektu nejdůležitější?
Hnací síla :-), nadšení pro věc, vhodné podmínky
a zázemí, spolupráce lidí. Samozřejmě důležitá je
i podpora vedení, za tu děkuji.
Děkuji za rozhovor.
/MD

Kdy se můžete těšit na
jarní prázdniny?
Pro okres Žďár nad Sázavou a okres Třebíč je termín prázdnin stanoven od 10. do 16. března 2008.
Školáci z okresu Brno a Brno - venkov se mohou
těšit na prázdniny v období od 18. do 24. února
2008. Pololetní prázdniny čekají na všechny 1.
února 2008.
/redakce
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110 LET MEDOVÝCH LET
Včelařská výstava, která se
uskutečnila na Kulu kultury na přelomu listopadu
a prosince, měla slavnostní
nádech, protože místní včelaři slavili 110 let od založení
včelařského spolku Lípa.
Bítešští byli jedni z prvních
na Moravě
Po náměšťském spolku to byl
teprve pátý samostatný včelařský spolek na Moravě.
Historicky první včelařská schůze se konala 1. listopadu 1897 v hostinci u Vorlů
ve Velké Bíteši. Sešlo se na ní
tehdy 19 včelařů. Ti se dohodli
na založení včelařského spolku
pro soudní okres Velká Bíteš
s názvem Lípa. První valná
hromada byla svolána na 8.
prosince 1897, kdy byl zvolen první výbor. Ten byl velmi
aktivní, a tak rok po svém
založení má včelařský spolek 208 členů, kteří obhospodařují celkem 761 včelstev.
Spolek fungoval velmi dobře
– v každém roce se konalo až
pět výjezdních schůzí s odbornými přednáškami a dvě až
tři schůze ve Velké Bíteši, byly
koupeny tři lisy na mezistěny,
zřízena plemenná a pozorovací
stanice.
Včelaři měli i vlastní knihovnu,
která čítala na 80 svazků.
K ochabnutí spolkové činnosti
došlo během první a druhé
světové války. Po roce 1948 byl
spolkový život již pod vedením
Československého svazu včelařů a pod metodickým vedením ministerstva zemědělství a výživy. V tu dobu také
dochází k zakládání družstev
a ke scelování pozemků, což
mělo podstatný vliv na včelaření. Včelaři začínají kočovat
a začíná se s výběrovým chovem včelích matek.V dnešní
době má náš včelařský spolek

VÝSTAVA MĚLA ÚSPĚCH. K dispozici byly nejen včelí produkty.
Včelařská knihovna
107 členů, kteří chovají 1335
včelstev.
Jako součást oslav 110. výročí
založení včelařského spolku
Lípa proběhla v neděli 2. prosince 2007 v přísálí Kulturního
domu ve Velké Bíteši slavnostní schůze s přednáškou
předního včelařského odborníka z výzkumného ústavu včelařského Dalibora Titěry.
Na slavnostní schůzi naše
organizace převzala od ústředního výboru ČSV čestnou
vlajku a došlo i k ocenění aktiv-

SLAVNOSTNÍ SCHŮZE
V Bíteši se včelařům daří

ních a zasloužilých včelařů. Za
všechny jmenujme pana Josefa
Rouse z Holubí Zhoře, který
zanedlouho oslaví 97 let života,
stále chová několik včelstev
a aspiruje i na nejstaršího včelaře v republice.
Bude nejstarším včelařem
v republice?
Další podrobnosti najdete na
našich stránkách www.vcelarizbitese.cz nebo na nástěnce,
která je umístěna na horní
straně Masarykova náměstí.
/ Pavel Janšta
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Krajský přebor mužů HC Spartak Velká Bíteš
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
HC Gordic M. Budějovice 2005
HC Dyje Břeclav
HC Spartak Velká Bíteš
HC Nedvědice
HC Uherský Brod
HC Uherské Hradiště
HC Grewis Plumlov
HC Blansko „B“
HOKEJ Uherský Ostroh
TJ Sokol Čechočovice
SK Minerva Boskovice
HLC Bulldogs Brno
HK Vyškov 2007*

Skóre
83:28
78:30
61:37
59:43
46:34
58:47
47:61
46:59
46:50
44:68
30:50
34:60
0:65

Body
22
20
17
17
17
14
13
12
11
10
8
7
0

Průběžná tabulka krajského přeboru mužů Jižní Moravy a Zlína k 15. 12. 2007 po 13 zápasech.
* - tým ze soutěže odstoupil
Poslední výsledky našich:
Velká Bíteš – Uherské Hradiště 5:5
Čechočovice – Velká Bíteš 0:11
(Podrobnosti v dalším čísle Exitu162)

/Milan Dufek

Judisté se přemístili
Rok 2007 byl pro bítešské judo rokem zlomovým.
Oddílu se totiž konečně podařilo stabilizovat
členskou základnu a v současnosti tak tréninky
navštěvuje celkem 36 judistů ve věku od sedmi
let. I když se, zcela přirozeně, část kádru průběžně
mění, zůstává skupina závodníků, která bere judo
jako svůj hlavní sport.

Trocha statistiky
V různém složení jsme absolvovali celkem 22 turnajů včetně dvou zahraničních (v Bratislavě a ve
Vídni). Přivezli jsme celkem 17 zlatých, 25 stříbrných a 25 bronzových medailí. Dva naši závodníci
se nominovali na přebor ČR.
Proběhlo naše přestěhování z prostor podkroví
základní školy do haly TJ. Tento krok byl nezbytný
vzhledem k vzrůstajícímu počtu našich členů.
Víme, že to způsobilo problémy dalším sportovním oddílům, protože bylo nutné měnit rozvrh
v hale, ale jiný prostor vhodný pro sportování
mládeže ve Velké Bíteši bohužel není. Věříme ale,
že se letos podaří TJ Spartak dosáhnout na dotaci

z ministerstva školství a vybudovat tak alespoň
malou tělocvičnu nad šatnami. V návaznosti na
stěhování bylo nutné pro oddíl také zajistit novou
žíněnku (my judisté říkáme tatami) a díky sponzorům se toto také v říjnu 2007 podařilo. Zakoupili
jsme 64 dílců tatami, což znamená zápasiště
o rozměru 8x8 m. Jistě i tato investice měla podíl
na našem úspěchu na Vánočním turnaji v Jihlavě.
Tam jsme díky 4 zlatým, 5 stříbrným a 3 bronzovým medailím vybojovali pohár za 2. místo v soutěži družstev (zúčastnilo se celkem 156 závodníků
z 15 družstev). Takže po závodní stránce rozhodně pěkná tečka na závěr sezony.
Veškerá aktivita oddílu by nebyla možná bez
vedení dospělých. V současné době v oddílu
působí tři trenéři III. třídy - Ondřej Blaha (1.kyu),
Jiří Blaha (1.kyu) a Pavel Burian (1.dan). Někteří
rodiče, zvláště těch nejmenších, navíc zajišťují
dopravu na soutěže a také morální podporu
závodníků.

Plány na rok 2008
Chtěli bychom rozšířit závodnickou i trenérskou
základnu, ale především se pokusíme získat pro-
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středky na dokoupení dalšího tatami, abychom
v červnu mohli uspořádat turnaj pro mládež.
Judo je specifický sport, kde každý cvičí podle
svých možností a schopností. Takže je možné
začít s tréninkem kdykoli - v létě, v zimě, v sedmi
letech, v sedmdesáti letech… a proto tímto zveme
všechny případné zájemce o něj, aby zavítali do
našich řad.
Více informací a taky nějaké fotky najdete na:
www.judo-bites.estranky.cz
/za bítešské judisty Ondej Blaha

DAVID A GOLIÁŠ. Malí bítešští judisté si troufají

TJ Spartak Velká Bíteš
Stolní tenis
Stolní tenisté mají za sebou první polovinu
soutěžního ročníku 2007/2008. Všechna tři
přihlášená mužstva do něj vstupovala s jediným
cílem, kterým bylo udržet si příslušnost ve
stávajících soutěžích. A jak ukazují průběžné tabulky, v dosavadním průběhu se jim vede nadmíru
dobře. Především „áčko“ v Okresním přeboru I.
třídy předvádí velmi dobré výkony a je možná až
trochu nečekaně na vynikajícím 2. místě tabulky
hned za suverénním výběrem Nového Města na
Moravě. Navíc naši v zápase s tímto soupeřem
zatím jako jediní z celé soutěže neprohráli
a připsali si na své konto cennou remízu 9:9.
Za A-tým nastupují Rudolf Drozd, Jiří Dvořák,
Vladimír Kopáček a Stanislav Milian.
B-tým ve složení Zdeněk Blažek, Jaroslav Halačka,
Petr Jirásek a Luboš Kopáček se v Okresním
přeboru II. třídy rovněž pohybuje v horních

patrech tabulky a o svoji příslušnost v této soutěži
pro příští sezónu se tudíž také nemusí obávat.
Nejvíce problematickou tak zůstává zůstává situace C-týmu, který je v Okresním přeboru III.
třídy zatím až na 7. místě a při velké vyrovnanosti
soutěže ještě rozhodně nemá v souboji o záchranu
(z desetičlenné soutěže sestupují dvě poslední
mužstva) vyhráno. Dá se ale předpokládat, že
v odvetné části soutěže mužstvo posílí někteří
hráči z A nebo B-týmu a pomohou tak soutěž
zachránit. Jinak za C-tým během podzimu nastupovali Ladislav Ošmera, Petr Ošmera, Milan Péťa,
Luděk Sítař, Antonín Svoboda a Jiří Geisselreiter.
Tolik tedy k aktuálnímu umístění mužstev v tabulkách jednotlivých soutěží a pro doplnění už jen
přidávám informaci, že druhá polovina soutěže
začíná 6. ledna 2008 a skončit by měla v průběhu
března příštího roku.

Vánoční tělovýchovná akademie
V pátek 14. prosince v bítešské sportovní hale předvedli krásu pohybu členové TJ Spartak Velká Bíteš a jejich hosté z Náměště nad Oslavou a Nového Města na Moravě.
Tradiční vánoční akademie přilákala i letos velký počet diváků. Sportovní gymnastky, mažoretky, basketbalistky i judisté předvedli veřejnosti, jak krásný je pohyb, když „se to umí“.
/píspvek i fotografie L. Dražanová

DOMÁCÍ. Sportovní gymnastky TJ Spartak Velká
Bíteš

…A HOSTÉ. Ani náměšťské gymnastky se nenechaly
zahanbit.
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Po 31.12.

Út 1.1.
Út 1.1. 31. 1.
Ne 6.1.

Silvestrovské překvapení u kostela sv. Jakuba

Osová Bítýška

15.00

Silvestr na Bowlingu

V. Bíteš – Bowling

19.00

Silvestr s FK Music

V. Bíteš – U Raušů

19.00

Silvestrovská zábava se skupinou Anna Rock

Kuřim – KD

20.00

Silvestrovská zábava se skupinou Focus

Jasenice – KD

20.00

Silvestr se skupinou Gamma Rock

Níhov - KD

20.00

Silvestrovský ohňostroj. Pořádá město Velká Bíteš u pří- V. Bíteš – Masarykovo
ležitosti oslav 600 let města.
náměstí

23.55

Novoroční varhanní koncert

15.00

Výstava na téma Ženská práva
Slavnost Zjevení Páně - Tří králů. Bohoslužby

Křoví - kostel

V. Bíteš - kostel

8.00 a
9.30

Ivo Kahánek - klavírní recitál. 4. koncert BHP, 1. papučový. V. Bíteš - KD
Přezůvky s sebou, dotazy tel. 566 532 290.

19.00

Pá 11.1.

Návštěva Horáckého divadla v Jihlavě, muzikálová veselo- Odjezd od Bítešské České
hra Donaha. Kontakt: Draha Tikovská, 732 208 318
spořitelny

17.30

Život bl. Adolfa Kolpinga a Kolpingovo dílo v ČR - před- Deblín - fara
náška Michaela Kubíka

19.00

Hasičský ples. Pořádá SDH Rosice.

19.00

So 12. 1.
Ne 13.1.

¡ ¡ ¡

Rosice – Městská knihovna

Út 8.1.

So 12. 1.

°µ±

Říčany – KD

Ples První brněnské strojírny Velká Bíteš, Předprodej V. Bíteš – KD
vstupenek v areálu společnosti.

20.00

Myslivecký ples. Hraje kapela Pavla Helána z Brna. Hosty Čikov - KD
čeká bohatá zvěřinová a jiná tombola.

20.00

Plavání v Nové Vsi. Pořádá Seniorklub.

Odjezd od Bítešské České
spořitelny

8.00

St 16.1.

Seniorklub se starostou města

V. Bíteš - KD

15.00

Pá 18. 1.

Maškarní bál. Pořádá Klub kultury.

V. Bíteš – KD

20.00

So 19. 1.

Sportovní ples. Pořádá HCM Slovan, KK Slovan. Hraje Rosice – KD Cristal Rosice
Šumichrást Malbohár.

19.00

Hasičský ples

Březí - KD

20.00

Myslivecký ples. Hrají Los Valos.

Jasenice – KD

20.00

Pá 25. 1.

Ubrousková technika trochu jinak. Výtvarný kurs pro V. Bíteš – SOU Jana Tiraye
veřejnost. Pořádá MC Človíček.

18.00

Zábava se skupinou Revel

20.00

So 26. 1.

Hasičský ples. Předprodej vstupenek v hasičce od 8 do 17 V. Bíteš – KD
hod. Pořádá SDH Velká Bíteš.

20.00

Po 28. 1.

Testování pleti s Oriflame. Povídání s paní Menclerovou o V. Bíteš – Klub kultury
typech pleti a kosmetice. Pořádá MC Človíček.

9.30

Po 28. 1.

Výchova a psychologie dětí předškolního věku. Konzultační V. Bíteš – Klub kultury
seminář. Přednáší Mgr. Luboš Novotný. Pořádá MC
Človíček.

15.30

Farní ples. Hraje F-Box.

V. Bíteš - KD

20.00

V. Bíteš – Klub kultury

9.00 –
11.30

V. Bíteš – Klub kultury

15.30 –
18.00

So 2.2.
Každé po, st
Každý čt

Pravidelný provoz MC Človíček. Vstupné 20 Kč/rodina
Pravidelný provoz MC Človíček. Vstupné 25Kč/rodina

Březí - KD

