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Dny se krátí…
… a zvlášť po ránu dává zima najevo, že máme sáhnout do šatníku 

pro něco teplejšího. Po páté se ozývá 
škrábání námrazy ze skel aut, na 
parkovištích rapidně ubývá bicyklů. 
Jsou ovšem i tací, kteří bez kola žít 
nemohou. Jako třeba dvacetinásobní 
mistři světa v kolové Jan a Jindřich 
Pospíšilové. Nebo možná i David 
Suchařípa, který prý na kole rád 
jezdí nejen z jednoho dílu seriálu do 
druhého. 

… letní čas vzal ďas a konečně 
jsme mohli dospat tu hodinu, o kte-
rou nás připravili na jaře. Víte, že 
letní čas už máme u nás nepřetržitě 
od roku 1979? Znamená prý úsporu 
energie a nám nezbývá než věřit, že 

naši zákonodárci tehdy rozhodli pro naše dobro - zodpovědně na základě 
seriózních informací. Vloni jsme si volili své zastupitele podle svého nej-
lepšího vědomí a svědomí, a předpokládáme, že pro nás, své voliče,  dělají, 
co je v jejich silách.  Jak to vidí jednotlivé strany, to  se dočtete v tématu 
měsíce. 

… a večer je víc času. Zajděte třeba na koncert Půlkruhu, do kina či na 
některou z akcí Klubu kultury. Anebo si zahrajte na violu. Ať máte o čem 
povídat, až se vás léto zeptá, co jste dělali v zimě!

Za redakci Exitu Otto Haso
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FOTO MĚSÍCE: Houbařská sezona letos začala pozdě

Ceník inzerce na 
rok 2007

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
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Dokud 
nezamrzne
Zřejmě už letos poslední 
opravy místních komunikací 
dokončuje firma Colas.
Spojka mezi ulicemi Hybešova 
a Návrší, silnice u kapličky, sil-
nice v Holubí Zhoři, Košíkov, 
Ludvíkov, Pánov – to je výčet 
komunikací, které se zavázala 
firma Colas opravit do konce 
října. Nabídka této firmy 
zvítězila ve výběrovém řízení 
a vzápětí se začalo s opravami.
Silnice v Holubí Zhoři je 
částečně hrazena z dotace 
Ministerstva vnitra, Košíkov 
dostane příspěvek z fondu 
Vysočiny.

/OH

Vodovod na
křižovatce
Podle plánu se rozběhly práce 
na rekonstrukci vodovodu a 
kanalizace na křižovatce u 
školy.
Firma JCD z Maršovic u Nového 
Města začala s rekonstrukcí 
vodovodního řadu a kanali-
zace u základní umělecké školy. 
Odtud budou pokračovat až na 
křižovatku u prvního stupně 
ZŠ. 
Prioritou je nepřerušená 
dodávka pitné vody do kuchyně 
školy. 
Objízdná trasa bude stejná v 
obou směrech, povede přes 
Osovou Bítýšku a Vlkov na 
křižovatku se silnicí na Křoví. 

Uzavírka je hlášena na celý 
měsíc – tj. od 30. října do 30. 
listopadu.
Autobusy budou mít vyjímku 
a budou moci křižovatkou 
projíždět.
Oprava by měla být hotová do 
konce listopadu a přes zimu 
by si hlína měla „sednout“. Na 
jaře bude možné zahájit celko-
vou rekonstrukci křižovatky a 
náměstíčka, včetně parkovacích 

ploch a zeleně.
„Hlavně aby byly včas spuštěny 
příslušné dotační programy, 
jinak budeme všechno platit z 
rozpočtu města“, dodává sta-
rosta Mgr. Miroslav Báňa.

/OH

Na Valech 
pozor!
Na křižovatce Valy — Růžová 
se objevilo znovu zrcadlo (ten-
tokrát lépe umístěné) a nová 

„stopka“ orámovaná reflexní 
zelenou.
Obě křižovatky ulice Na Valech 
ale stále patří k černým místům 
bítešské dopravy. Ani v up-
lynulém měsíci se neobešly bez 
havárií, naštěstí bez vážnějších 
zranění.

/OH

Nové byty od 
BYTSTUDIA
Smlouva s jihlavskou firmou 
BYTSTUDIO je před pod-
pisem.
V příštím roce na jaře by se 
mělo U Stadionu začít stavět. 
Smlouva Bytstudia a města je 
připravena. Jakmile firma složí 
70 % dohodnuté částky, bude 
smlouva podepsána a nic nebude 
bránit zahájení výstavby.

/OH

Strabag má času 
dost?
Firma Strabag dosud 
nedokončila chodníky na 
Růžové ulici, které byly slíbeny 
už v srpnu.

Chodníky na Růžové ještě nej-
sou hotové. Pracovníci firmy 
Strabag se znenadání po šesti 
týdnech objevili 22. října a začali 
opravovat drobné nedostatky. 
Chybí ještě  postavit zábradlí 
na křižovatce s Valy. „Dokud 
práce nedokončí, nedostanou 
ani korunu, poslední slib je do 

7. 10. v půl jedenácté u školy25. 9. v 16 hodin na Růžové
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konce listopadu,“ vyjádřil se sta-
rosta Báňa.

/OH

Tryskáč Blaník
V pátek 12. října bylo možné 
vidět nad Bíteší leteckou raritu 
- větroň Blaník s přídavným 
proudovým  pohonem „made 
in Velká Bíteš“.
Jak již možná víte z televize či 
denního tisku, divize letecké 
techniky PBS Velká Bíteš, 
a.s. má nový, velmi zajímavý 
výrobek. Jedná se o prou-
dový motor, který je zkušebně 
namontován na větroni Blaník. 
O tento  motor  špičkových 
parametrů je velký zájem 
zvláště ze strany zahraničních 
zákazníků. Na Blaníku je 
namontován kvůli ověření jeho 
technických parametrů, větroň 
s ním létá rychlostí do 250 km/h.  
Motor však je konstruován  pro 
podstatně vyšší rychlosti – až 
800 km/h.
Podrobnosti přineseme 
v příštím čísle našeho časopisu.
   /OH

Poslanec Kasal 
ve Velké Bíteši
Místopředseda Poslanecké 
sněmovny Jan Kasal navštívil 
20. října Velkou Bíteš. Zúčastnil 
se semináře, jehož tématem 
bylo fungování Evropské unie 
a jejích institucí. Přítomní měli 
zároveň možnost zeptat se jej 

na aktuální politická témata. 
Dotkl se zde mimo jiné otázky 
amerického radaru, o kterém 
právě jednal v Moskvě.
Jan Kasal do Bíteše znovu 
přijede pravděpodobně příští 
rok na jaře.

/LK

Krátce 
Rozšíření muzea  
Technické služby probouraly 
zeď a osazují protipožární 
a bezpečnostní dveře 
v městském muzeu. Výstavní 
plocha se tak rozšíří o prostory 
bývalého informačního centra. 

Co se děje s obchvatem?

V pátek 26. října se konala pra-
covní schůzka s firmou Viapont 
– tedy vítězem výběrového 
řízení na vyhledávací studii 
a řešení dopravní infrastruk-
tury. Do konce roku by mělo být 
připraveno řešení, které bude 
v některých úsecích variantní. 

Aktuálně
po uzávěrce
Navýšení rozpočtu pro Klub 
kultury
Kvůli bezplatnému Zpravodaji 
a vstupu na hody se zvýšil 
rozpočet Klubu kultury o 87 000 
Kč. Odhadovaná roční ztráta 
Zpravodaje činí téměř 400 000 
Kč.
Rozpočtový výhled
Zastupitelstvo předpokládá na 
léta 2009 a 2010 rozpočet kolem 
58 milionů Kč bez investičních 
akcí. V listopadu bude jednat 
finanční výbor o požadavcích 
na rozpočet na rok 2008.
Stará pošta Technickým 
službám
Většina zastupitelů souhlasila 
s navýšením základního jmění 
Technických služeb vkladem 
budovy č. 88 “Staré pošty” z 
majetku města. Technické 
služby si pak mohou pomocí 
odpisů snížit daně a slibují 
budovu opravit. Výbor pro 
územní plánování informoval 
o postupu prací na vyhledávací 
studii velkého obchvatu. Čtěte 
příští čísla.

/LK /OH

Poslanec Kasal na semináři Hotovo, stojí 

Současný stav u muzea

Vývěska na 
náměstí
1. října byla instalována na 
náměstí nová informační vit-
rína. Pokud budete chtít upozor-
nit na nějakou akci, váš plakát 
tam za úplatu vyvěsí pracovnice 
informačního centra.          /OH
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Od komunálních voleb uplynul už celý rok. 
Co se v Bíteši za tento rok událo, máme 
všichni 
v živé paměti. Zeptali jsme se, jak vnímají 
dění bítešské politické strany a sesku-
pení, jejichž zástupci byli zvoleni. Jejich 
představitelům jsme položili dvě otázky:

1. Jak hodnotíte situaci ve Velké Bíteši rok 
po volbách?

2. Co se podařilo zastupitelům vaší strany 
prosadit, resp. splnit z vašeho volebního 
programu?

Odpovědi jsou seřazeny dle abecedního pořadí 
názvů.

ČSSD
Povolební uspořádání ostře režírované představiteli 
Sdružení nezávislých, de-facto postavilo ČSSD, ač 
vítěze voleb, do opozice. Tím by v klasické politice 
byla úzce vymezena možnost plnění volebního 
programu a odpovědnost přenesena na Sdružení 
nezávislých.
V komunální politice je to však především 
o řešení akutních a aktuálních potřeb města, inte-
grovaných obcí a jejich občanů. Až následně, 
dle připravenosti a finanční zajištěnosti, může 
dojít k naplňování některých bodů z volebních 
programů. Proto se někdy realizace schválených 
záměrů prolíná i do dalšího období.
Občana ani tolik nezajímá „kdo“, ale „co“ a „kdy“. 
Praxe potvrzuje, že tam, kde by bylo možno 
očekávat uznání, je zpravidla slyšet, že už to 
dávno mělo být. Takový už je život.
Město má takové orgány a takovou reprezentaci, 
jakou občané zvolili. Ve vedení města a v radě jsou 
schopní zástupci, kteří dávají záruku na řešení 
potřeb města a jeho obyvatel. Tím do značné míry 
naplní řadu bodů z volebních programů různých 
politických subjektů, neboť jsou si dost podobné.
Konkrétní výsledky občané vnímají kolem sebe 
nebo ze Zpravodaje.

Za MO ČSSD
Ing. Bronislav Hovadík, pedseda

Mgr. Miroslav Báa, starosta msta

KDU – ČSL
Hodnocení toho, co se děje, nechám na 
občanech.
Jedním hlasem ze sedmi v radě a čtyřmi v zastu-
pitelstvu se snažíme podporovat rozumné věci 
a zároveň brzdit rozhazování peněz.
Děkujeme občanům za účast v referendu a pod-
poru velkého obchvatu města.
Opakovaně bojujeme o zachování Policie ČR ve 
Velké Bíteši.
Odmítáme zrušení lékařské pohotovostní služby. 
Z našeho podnětu došlo k hlasování členů zastu-
pitelstva o jejím zachování.

Za MO KDU – ČSL
 Josef Šmídek

KSČM
Vycházíme z pozice fakticky jediné opoziční strany 
v městském zastupitelstvu, kterážto role nám byla 
po loňských komunálních volbách přisouzena. 
Při povolebních vyjednáváních bylo „demokra-
ticky“ rozhodnuto, bohužel i s podporou ČSSD, 
že členové ZM zvolení za KSČM - nemají v Radě 
města V. Bíteše co dělat. Nezměnilo to ani první 
zasedání nového zastupitelstva, kdy i mnozí naší 
přátelé, sice se sklopenou hlavou, přikývli. 
Možná si čtenář pomyslí, že bychom mohli mít 
radost z nezdarů nově vytvořené koalice – 
z jejího praktickém rozpadu - hned na prvním 
důležitém pracovním zasedání. Nemáme. Víme 
jen, že vzniklá situace podstatně sníží úspěšnost 
jednání o důležitých problémech města, jako je 
např. dopravní situace. Nikdy se nepostavíme do 
role „škodolibých“. Budeme i nadále pro město 
poctivě pracovat, a to i přes různé překážky, jako 
je vyloučení z kulturní komise atd. Jednou si volič 
uvědomí, kdo jak konal.

Nezlobte se, ale po roce nám tato otázka připadá 
úsměvná. Vždyť 90 % problémů je nadstranic-kých, 
společných a vyžaduje přístup spíše odborný než 
politický. Že se to tak neděje, je velkou chybou 
nás všech. Náš program, který je více sociální, 
zaměřený na obyčejného člověka, se snažíme pro-
sazovat v diskuzi i hlasováním na každém jednání 
zastupitelstva města. V programu jsme měli také 
mezinárodní spolupráci – vzájemné poznávání 
evropských národů. Proto nás velice mrzí některé 
kroky vedení města, např. odstranění poutače 
našeho partnerského italského města. Avšak na 
(byť i dílčí) hodnocení je ještě příliš brzo. 

Klub zastupitel KSČM

ROK PO VOLBÁCH
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ODS
Volební program Místního sdružení Občanské 
demokratické strany má šest základních témat:
1. zdravotní péče, 2. zlepšení služeb na radnici, 
3. čerpání dotací z fondů Evropské unie, 4. řešení 
dopravy, 5. bytová výstavba, 6. volnočasové akti-
vity.

Při prosazování našeho programu úzce spolupracu-
jeme s Krajem Vysočina. S hejtmanem Milošem 
Vystrčilem jsme jednali v roce 2007 třikrát a nyní 
v listopadu přijede do Velké Bíteše počtvrté. Úzce 
také komunikujeme s Výborem regionálního roz-
voje Zastupitelstva kraje Vysočina a s poslankyní 
Miroslavou Němcovou.

A co se podařilo v roce 2007?
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo novou 
koncepci poskytování integrované zdravotní 
péče a v jejím rámci bude rychlá záchranná 
služba financovaná krajem zřízena i ve městě 
Velká Bíteš. Realizace se předpokládá v letech 
2008 – 2009. Občané budou převáženi do 
nemocnic v Brně.

Radnice je občanům přístupná i v pátek, což 
nebylo v minulém volebním období zvykem. 
Nyní si může každý vyřídit své osobní záležitosti 
v kterýkoliv den v týdnu bez ohledu na tzv. 
úřední dny.

Z podnětu MS ODS byl zřízen Výbor regionál-
ního rozvoje, územního plánování a výstavby. 
Smyslem tohoto výboru je využít pro roz-
vojový potenciál města možnosti k získávání 
finančních prostředků z evropských fondů 
a grantových projektů kraje Vysočina. V roce 
2007 město získalo prostředky ze čtyř grant-
ových programů a s dalšími čtyřmi projekty čeká 
na vyhlášení výzev Regionálního operačního 
programu financovaného Evropskou unií.

Kraj Vysočina ve spolupráci s městem opravil 
povrch komunikace II / 602 v bezprostředním 
okolí Velké Bíteše, konkrétně ve směru od 
cihelny, přes Karlov, ul. Jihlavskou až po 
křižovatku u Křeptova. Po referendu o přeložce 
je nutné schválit nový územní plán v oblasti 
dopravní infrastruktury města. Prozatím se 
zpracovává vyhledávací studie celého obchvatu 
města.

V roce 2007 se dokončila projektová doku-
mentace pro územní řízení výstavby osmnácti 
nových rodinných domů na ulici Jihlavská. 
Realizace výstavby je podmíněna získáním 
státní dotace na infrastrukturu. Rovněž se 

•

•

•

•

•

zpracovává zástavbová studie celé lokality, 
tj. 50 rodinných domů.Je schválena výstavba 
nových 30 — 35 bytů v lokalitě U Stadionu, 
která by měla být zahájena v roce 2008.

V roce 2007 byly podepsány smlouvy na výkup 
2/3 pozemků na fotbalovém hřišti.

Uvádíme pouze výčet některých akcí města, 
na jehož vedení se podílíme, které se dotýkají 
volebního programu MS ODS. Náš program je 
konkrétní a realistický. Plně si uvědomujeme řadu 
nevyřešených problémů i nevyužitých možností. 
Čeká nás ještě hodně práce, na Velké Bíteši nám 
totiž skutečně záleží. 

Za MS ODS Velká Bíteš
Alena Malá, místostarostka msta 

Zdenk Blažek, pedseda MS ODS V. Bíteš

Sdružení nezávislých 
1. Naše město, které se připravuje na oslavy 600 
let, nadále pokračuje    v postupném, již téměř 
deset roků trvajícím propadu. Okolní Náměšť 
nad Oslavou a Velké Meziříčí se nám začínají 
diametrálně vzdalovat. Odtržení a ztráta sed-
mnácti obcí, zrušení katastrálního úřadu, postupné 
omezování  pohotovosti při místní poliklinice, 
které nás opět čeká od počátku roku 2008, stejně 
jako provozu místní Policie ČR atd. Bohužel na 
veškeré naše podněty dostáváme odpovědi pana 
starosty typu: to nelze, na to nejsou peníze, to není 
v územním plánu... 
2. Jsem velmi spokojený, že se díky občanům 
našeho města a všech integrovaných obcích 
podařil obrovský kus práce - díky květnovému 
referendu ukončit aktivity směřující k přeložce 
a nadále neztrácet nesmyslně čas na zastaralém, 
a pro budoucnost našeho města špatném řešení 
dopravy. Neochota diskuze s občany o řešení 
dopravy nakonec způsobila ztrátu téměř celého 
roku činnosti našeho města a navíc naše město 
stála spoustu zbytečných peněz. 
Náš slib realizovat supermarket naráží mimo jiné 
na nepřipravený územní plán, ale hlavně na neo-
chotu vedení města pružně reagovat dle potřeb 
občanů. Naštěstí naše aktivita týkající se supermar-
ketu způsobila neobvyklý zájem investorů. Nyní 
je pět společností, které bojují o vstup do našeho 
města. Věřím tomu, že si vedení města nedovolí 
nadále svojí nepřipraveností a snad i ješitností blo-
kovat veškeré snahy a dá alespoň jedné variantě 
výstavby supermarketu zelenou.

Za Sdružení nezávislých
pro msto Velká Bíteš

Jií Rauš, pedseda sdružení

•



Tento měsíc jsme se rozhodli
zeptat občanů na jejich 
spokojenost s aktivitou radnice. Na 
přání dotazovaných  neuvádíme 
celá jména, ačkoliv redakci jsou 
známa. 
Jak hodnotíte činnost bítešské 
radnice?

V. H.

Nejsem moc spo-
kojená. Mám 
dojem, že není-li 

názor lidí v sou-
ladu s názorem radních, rad-
nice nevyvíjí téměř žádné úsilí 
k uskutečnění představ většiny, 
např. v případě koupaliště či 

obchvatu.

O. S. 

Činnost bítešské 
radnice hodnotím 
bídně. Řeší se 

vnitřní problémy mezi poli-
tickými stranami a nerespe-
ktují se názory občanů.

Z. H. 
Práci bítešské rad-
nice nehodnotím 
příliš pozitivně. 
Jako příklad 

mohu uvést trvalé technické 
nedostatky na opravované 
silnici II/602 a souvisejících 
pracech, které nikdo neřeší. 
Stejně tak se pan starosta 
„aktivně“ zasazuje o urychlení 
projekčních prací velkého 
obchvatu, který schválili 
občané v referendu. Výrazně 
by pomohl Bíteši při stále 
častěji se opakujících prob-
lémech na D1, ale určitě již 
méně Jihlavě, kde je „náš“ sta-
rosta krajským zastupitelem 
nebo Jáchymovu, kde bydlí.

6 / NÁZORY/ANKETA

Vlaječka
… no to je teda zase dílo. Nevím jak Vy, ale při pohledu na novou 
velkobítešskou standartu jen kroutím hlavičkou. Tímto samozřejmě 
nehodlám zpochybnit rozhodnutí našich pánů radních popř. jiné 
komise či výboru, neboť sám nevím, kolik jich tady vlastně máme, ale 
bítešák („frakař“) se nad tím musí zamyslet. Třeba já. Již jako malý 
klučina jsem byl dědečkem obeznámen s historií našeho městečka. 
Následně jsem dostal bítešskou vlajku, 10,- Kč prvorepublikových 
a pohlavek, abych si to pamatoval. A pamatuji. Ono totiž nejde zapo-
menout na tu podzimní žlutou a tu temně krásnou modrou, protože 
ty barvy mluví za nás a naše město (…to byl pokus o filozofii). Ale 
k podstatě věci a pár faktů. Na velkobítešské vlajce bylo pole barev 
vždy uloženo horizontálně a ne vertikálně! Vložení erbu je historicky 
zásadní počin (pro mě osobně příjemný), ale neměl by tvořit domi-
nantu. Barvy mají být výrazné a ne mdlé. Radši opominu tisk, kvalitu 
či životnost materiálu a cena bude určitě kapitola sama pro sebe. 
Dost bylo kritiky, bo nás brzo čekají oslavy 600 let a po tom „našem 
logu“ je to vlastně výhra. Podstatné je to, že se zase budeme nějak 
reprezentovat…

Pozn. aut.: Nic proti logu 600 let V.B., ale kostel má dvě věže a ne jen 
dvě střechy. Pointa čísílek s nožičkami mě taky unikla. Možná to asi 
bude tím, že se na radnici opět někde stala chyba.

/Tomáš Jelínek

Hody 2007 z jiného objektivu
Rádi bychom krátce reagovali na dvoustranu Exit extra z minulého 
vydání. Možná si autoři výše uvedené rubriky nevšimli transparentů 
na náměstí, ale je na nich napsáno „Tradiční bítešské hody“. Proto 
musejí být tak trochu přes kopírák. Dokážete si snad představit, že 
by místo chasy přišel na pódium třeba Petr Bende? Možná ano, ale to 
přece může kdykoliv jindy! A když tak klesá zájem lidí o folklor, kde 
se vzalo těch 7 kolon nadšených mladých lidí, kteří se na pódiu letos 
sešli? Co se týče množství diváků - na fotce z již zmíněné rubriky 
je bohužel překryta horní strana náměstí, kde jich stálo také dost. 
Nás naopak překvapilo, kolik lidí se nenechalo odradit pošmourným 
počasím a přišlo nás podpořit. Prostě: „Hode bele, hode bodó…“

/Rychtáský a hlavní pár letošních Hod

Uvedené názory se nemusí shodovat s názory redakce.

Jeřábkova pekárna
přijme do prodejny na výpomoc vysokoškolského studenta, maminku na mateřské nebo důchodce.

Telefon 605 268 118
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JAK SE TOČÍ SILVESTR
V Nočním proudu Restaurace U Raušů se třetí páteční podvečer v říjnu natáčel silvestrovský pořad pro 
Český rozhlas 2 Praha. Mezi hosty moderátorky Báry Štěpánové se vystřídali herec - v současné době 
televizní primář David Suchařípa a Bíteši dobře známí mistři v kolové bratři Pospíšilové. Večer prol-
nuly historky ze sportovních okamžiků v kolové, cestování, rodinné i divadelní vzpomínky.  Folkařskou 
melodičnost s rockovým nádechem dodala celému večeru kapela Akustik Rauš z Valmezu. V průběhu 
silvestrovského vysílání na ČR2 zazpívá i Luboš Pospíšil. Dramaturgie se ujal Pavel Cmíral.
Využili jsme příležitosti a popovídali jsme si Janem a Jindřichem Pospíšilovými, Davidem Suchařípou 
i kapelou Akustik Rauš.

Co se vám vybaví, když se řekne Velká Bíteš?
Jindřich: Nádherné vzpomínky na sportovní 
utkání, která diváci sledovali při pečení cukroví 
v předvánočním čase. 

Co je u vás sportovně nového?
Jan: Já jsem se vrátil ze Švýcarska, kde jsem pat-
náct let dělal trenéra. Bratr se stará o kolovou 
a sálovou cyklistiku doma.
Jindřich: Stále pracuji ve sportu. V posledních 
letech trénuji mladé a bojujeme o nejvyšší titul, 
který nám stále schází. Přál bych jim, aby to 
konečně vyšlo. Jinak trénuji i sám sebe. Technika 
zůstává, ale kondice a dech se vytrácejí. Už 
vnímám techniky mládí a stáří. 

Kola na kolovou se asi dost liší od běžného 
bicyklu.
Jindřich: Z kola tam není nic, pouze přední a zadní 
kolo, řidítka, sedadlo a pedály, díky kterým se 
šlape dopředu a dozadu. Jde o pevný převod, 
pokud přestanete šlapat, zabrzdíte.

Jak to bylo s dvacátým titulem?
Jindřich: Řekli jsme si, že jedem po dvacáté pro 
titul a pokud se nám to podaří - končíme a pokud 
ne -  také končíme. Bylo to v roce 1987. Dali jsme 
soupeřům možnost, aby nám titul sebrali. Tehdy 
už jsme nebyli nejmladší, příprava byla tvrdá, 
dokazovali jsme o generaci mladším sportovcům, 
že na nás nemají. A dařilo se to. Bylo to dáno 
i zkušenostmi. Bratr byl nejlepší brankář světa, 
měli jsme výborného trenéra, staral se o nás, měl 
cit nás hecovat. To je to krásné, co může trenér 
dát. Spíš jsme sportem „zničili“ druhé než aby 
sport zničil nás.

Co prohry?
Jan: Vzpomínám na spoustu soupeřů. 

Jindřich: V Bíteši jsme prohráli jednou.  Hrálo se 
po mistrovství světa. Nastoupili jsme a v poločase 
prohrávali 5:0. Hala ztichla. Ve druhém poločase 
se podařilo snižovat až na 5:5. Minutu před kon-
cem jsme dostali gól a prohráli jsme, ale už za 5:1 
hala šuměla, pak zabouřila, pak se tleskalo a při 
5:5 bylo haló.

Jak dlouho trvala vaše sportovní dráha?
Jindřich: Díky zdraví, individuální přípravě a vůli 
jsme vytrvali čtvrt století.

Jaký vztah máte k běžnému kolu?
Jindřich: Vždycky jsme se vyřádili na silnici na kole, 
bratr trénoval během vojny i s cyklisty z Dukly, po 
tréninkové zátěži ještě trénoval se mnou. 

Kde rádi trávíte volný čas?
Jan: Máme s bratrem každý chatu na horách, tam 
jsme spokojení, sem tam něco uděláme, je tam 
klid. Můžeme tam být v zimě i v létě.
Děkujeme za rozhovor.

/MD, OH

Nevím, jestli si občas vzpomenete na natáčení turnaje mistrů světa v kolové v místní sportovní hale. Já 
ano. Možná i proto, že jsem jako malá gymnastka předávala bratrům Pospíšilovým květiny.

BÁRA ŠTĚPÁNOVÁ ... moderovala, co jí dech 
stačil
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Kapela Akustik Rauš celé natáčení doladila a já jsem ke krátké zpovědi oslovila kytaristu 
Radka Koutného.

Museli jste hledat v mapě nebo jste trefili do Bíteše bez problémů? 
Na Velkou Bíteš si dobře pamatuji ještě z dob, kdy jsem hrál s Mňágou. Cestou na koncerty jsme se 
často stavovali do restaurace U Raušů na oběd. Takže jsme cestu našli bez problémů. Navíc i pro ty, 
kteří chtějí zavítat do Velké Bíteše poprvé je cesta naprosto jednoduchá. Kousek za Brnem směrem 

na Prahu stačí sjet z dálnice mírně vpravo 
na Exitu 162 a pak vás hlavní cesta zavede 
přímo na náměstí.
Byli jste u nás spokojení?
Samozřejmě musím ocenit profesionální 
přístup moderátorů pořadu Báry Štěpánové 
a Davida Suchařípy a samozřejmě celého 
pozitivně naladěného štábu ČR 2 včetně 
vynikajícího zvukaře pana Luboše Chmelaře. 
Každopádně všechny zaujala i restaurace. :-
)
Ukážete se ještě?
V Bíteši se nám moc líbilo a rádi bychom si 
zde zahráli také pro širší veřejnost. Doufáme, 
že se nám podaří navázat na příjemné set-
kání se jmenovcem naší hudební skupiny. 
Do Velké Bíteše určitě znovu dorazíme, třeba 
i na kolech :-).
Děkuji za rozhovor, více o kapele 
www.akustikraus.cz /MD

David Suchařípa je známý nejen jako primář z televizního seriálu Ordinace v Růžové zahradě. Je 
hercem na volné noze a současně spojen s nemalým množstvím divadelních her. 

Jak je to s vámi a kolem?
Kolo je nástroj, který používám od dětství, mám ho moc rád. 
Po shonu a povinnostech vezmu kolo a jedu mimo Prahu. 
Mám osvobozující pocit, zvláštní euforii. Dostanu se za hra-
nice svých možností. Je fajn, když mám přes 100 km v těle a až 
ve sprše si uvědomuji únavu.
A kolová?
V dětství jsme se snažili hrát kolovou, byla to obrovská legrace 
s vyfouklým volejbalovým míčem, ze kterého unikal vzduch. 
Míč se pomalu koulel do brány a to tam ještě nikdo nechytal. 
Navíc s tím souvisely i úpravy kola. Nejdříve jsme odstřihli 
přední brzdu, protože lanko bránilo otočení předního kola. Pak 
šly pryč i blatníky.
Co se vám vybaví, když se řekne Velká Bíteš?
Vysočina, krásný kus země, který mám moc rád, i když je drsná, 
nepřístupná. Mám rád kraje, které nejsou úplně dostupné. 
Jinak určitě restaurace, kam se rád zastavím říci alespoň ahoj. 
Kde vy trávíte volný čas?
Mám ve svém životě zakódované dva zimní termíny, které se 
pravidelně opakují. Tehdy navštěvuji hory v Rakousku, Itálii, 
Švýcars ku nebo Francii. V létě jsou hory také fajn. I na kole je 
tam úžasně a mám tam klid.
Děkujeme za rozhovor.  

/MD, OH S ÚSMĚVEM NA TVÁŘI. 
David Suchařípa

KDYSI S MŇÁGOU, DNES S KYTAROU.
Radek Koutný a Akustik Rauš
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                       Téměř úplné bezvětří

SOCIETAS INCOGNITORUM V SÁLE ZUŠ. Kvarteto představilo světskou hudbu 16. 
a 17. století bítešskému publiku

Ukázka výcviku služebních psů

LEVITUJÍCÍ 
KRASAVCI

V teplotně nadprůměrnou 
neděli 14. října slunce 
vyhnalo několik příznivců 
drakoplachtění ven, aby 
předvedli, co jejich výtvory 
svedou. 

Bohužel vítr tomu příliš nebyl 
nakloněn, a tak převládala 
radost, když se některý z draků 
udržel alespoň chvíli ve vzdu-
chu. K vidění mohla být 
létající krabice, klasický drak 
se čtveráckým výrazem nebo 
i několikaúhelníkoví krasavci. 
   /HV

NAUČTE SLEPICI 
LATINSKY

V úterý 2. října zahájil kon-
certem staré hudby 11. 
sezónu Bítešského hudebního 
půlkruhu brněnský vokální 
soubor Societas incognito-
rum.

Koncert se konal netradičně v sále 
základní umělecké školy, 
protože prodejci „výběrového 
second-handu“ byli při objed-
návání kulturního domu 
rychlejší. Většina z nás si pod 
pojmem stará hudba  představí 
skladby, které se hrály a zpívaly 
především v kostelích.
Societas incognitorum 
(Společnost neznámých) nám 
však zazpívala úplně jinou 
starou muziku – zcela světskou, 
kterou se bavili lidé doma po 
večerech. 
Societas incognitorum zpívá 
v různém obsazení, do Bíteše 
přijeli jako vokální kvarteto 

– Yveta Fendrichová, Daniela 
Tomaštíková, Eduard Tomaštík 
a Martin Šujan. Umělecký 
vedoucí Eduard Tomaštík 
přidal i zajímavé komentáře 
o autorech i dílech. Soubor se 
věnoval hlavně interpretaci 
skladeb Jacoba Handla Galluse 
a Salamone Rossiho, autorů 
přelomu 16. a 17. století. 
Měli jsme možnost se 
přesvědcit, že to nebyli žádní 
„suchaři“ a měli smysl pro 
humor. Poslechli jsme si hrátky 
s abecedou, zhudebněné hlasy 
domácího i jiného zvířectva, 
dozvěděli jsme se, že kohout 
(gallus) miluje Venuši, slyšeli 
jsme udýchaného zajíce  – to 
vše v krásně ladícím čtyřhlasu. 
Kvintesencí koncertu byla 
pohoda a radost ze zpívání. 
A možná i vynucené komornější 
prostředí sálu ZUŠ přispělo ke 
spokojenosti posluchačů.
A jakže tedy kvokala slepice – 
latiník? Přece glo-glo-glo-glo-
glocina!

/OH

2. koncert sezóny BHP
Kulturní dům, čtvrtek 1. 11. 
2007 v 19 hodin 

Marcus Nyikos violoncello
Jaroslav Smýkal klavír

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

V sobotu 6. 10. 2007 proběhl 
„Den otevřených dveří“ v areálu 
První brněnské strojírny Velká 
Bíteš, a.s., PBS ENERGO, a.s. 
a PBS Turbo, s.r.o. za účasti 
1192 osob. Tato rekordní účast 
nasvědčuje o tom, že je firma 
PBS stabilním článkem pro lidi 
z města Velké Bíteše   a okolí, 
a že po zásluze obdržela ocenění 
„Zaměstnavatele regionu“. 
Firmu navštívili nejen pracovníci 
se svými rodinami a příbuznými, 
bývalí zaměstnanci, ale také ti, 
kteří hledají pro svoje potomky 
uplatnění v některém učebním 
oboru po ukončení základní 
školy. 
V areálu firmy proběhl výcvik 
služebních psů policie ČR. Děti 
potěšil dáreček a všichni byli 
pozváni na malé občerstvení. 
Děkujeme všem za obrovskou 
účast a budeme se těšit na další 
setkání v příštím roce 2008.

/První brnnská strojírna 
Velká Bíteš, a.s.
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Pátek 2. listopadu v 19.30
Hezké sny (The Good Night)
Doma má Gwyneth Paltrow, ale zdá se mu o Penélope 
Cruz. V další rolích komediální love story M. Freeman, 
D. de Vito

Neděle 4. listopadu v 15.00
Kamarád Krteček
Pásmo s oblíbeným hrdinou: Krtek zahradníkem, 
malířem, fotografem, Jak ke kalhotkám přišel, Krtek 
a autíčko, koberec, telefon,  lízátko, tranzistor

Pátek 9. listopadu v 19.30
Transformers (Transformers)
Náš svět, jejich válka a Shai LaBelouf na prvním místě 
seznamu ohrožených druhů a za ním celé lidstvo. Akční 
sci-fi v produkci Stevena Spielberga.

Neděle 11. listopadu v 19.30
Bourneovo ultimátum (The Bourne Ultimatum)
Všechno si pamatuje. Nic neodpouští. Matt Damon jako 
agent bez minulosti v americkém thrilleru.

Putovní filmová přehlídka STŘEDNÍ EVROPA 2007
Pátek 16. listopadu v 19.30
Vitus (Vitus)
V pěti letech je geniální a rodiče mu předvídají velkou 
budoucnost…ale on sní o obyčejném dětství. Nominace 
na Oscara 2006 a Nejlepší švýcarský film roku 2006.

Neděle 18. listopadu v 19.30
Disturbia (Disturbia)
Šmírovat sousedy se nevyplácí, protože každý vrah je 
něčí soused. Americký thriller.

Putovní filmová přehlídka STŘEDNÍ EVROPA 2007
Pátek 23. listopadu v 19.30
Ztracená dovolená (T)
Ve ztraceném kufru bylo pouze 22 negativů a zde 
začíná pátrání po tajemných Asiatech a možné povaze 
člověka. Oceněno jako Nejlepší dokumentární film na 
MFF Karlovy Vary.

Neděle 25. listopadu v 19.30
Kausa CIA (The Good Shepherd)
V hlavních rolích thrilleru z temného světa zpravodajské 
služby Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro, Alec 
Baldwin

Pátek 30. listopadu v 19.30
Interview (Interview)
Arogantní novinář a podprůměrná blonďatá herečka…ale 
všechno není tak, jak se zdá. V hlavních rolích dramatu 
o pravdě a celebritách, který se stal hitech letošního MFF 
v Karlových Varech,  Sienna Miller a Steve Buscemi

Putovní filmová přehlídka STŘEDNÍ EVROPA 2007
Neděle 2. prosince v 19.30
Movie (Movie)
Bezejmenný režisér se ocitá na dně: vše zkrachovalo 
a zůstává mu jen amatérská kamera. Vyráží tedy na cestu 
a natáčí tím, co má. Celovečerní experimentální film.

program kina
Vitus
Vitus je chlapec, který vypadá, jako by pocházel 
z jiné planety: má sluch jako netopýr, hraje na 
klavír jako virtuóz, od pěti let studuje všemož-
nou literaturu a diriguje orchestr. Když nějaké 
slovo nezná, jde si ho okamžitě najít v encyklo-
pedii. Není tedy divu, že mu jeho rodiče začínají 
předvídat a také plánovat skvělou budoucnost. 
Rodina se postupem času stává majetnější, mat-
ka svého syna miluje až tak, že mu nedává žádný 
vlastní prostor - nutí ho neustále pilovat hru na 
klavír, což z ní dělá v podstatě bachařku a z Vitu-
se vězně matčiných snů. Otec je zabrán do své 
práce a do výchovy malého génia se tolik neza-
pojuje. Nejdůležitějším elementem se tak stává 
Vitusův děda - starý moudrý muž, který k němu 
má ryze kamarádský vztah a díky němu Vitus 
poznává skutečné kouzlo skromného života 
a jeho opravdových hodnot.Vitus se stává rebe-
lem, ale velmi umírněným a rozumným, který ví, 
jak se vypořádat s nástrahami, které se před ním 
objevují. Žít život podle svého, je přáním každé-
ho z nás a nejinak tomu je u geniálního Vituse...
Nenápadné dílo, které stojí za objevení :-)

Režie: Fredi M. Murer
Hrají: Bruno Ganz
Švýcarsko 2006, 100 minut

Interview
Interview Steva Buscemiho je remakem původ-
ního snímku zavražděného holandského režisé-
ra Thea van Gogha. Pierre (Steve Buscemi), hrdý 
na svou kariéru politického novináře, je přímo 
rozlícený, když se dozví, že má dělat rozhovor 
s oblíbenou hvězdou amerických televizních 
seriálů Katjou (Sienna Miller). Docela arogant-
ním způsobem si stěžuje, že jeho – významné-
ho politického novináře – pověřili tak podřad-
ným úkolem, jako je rozhovor s jistou seriálovou 
herečkou, která je spíš než svým uměním pro-
slulá díky pikantnostem, co se o ní píšou v bul-
váru. Všechno ale zřejmě není tak, jak se zpo-
čátku zdá. Politický novinář nemusí být nutně 
čestný a blonďatá celebrita hloupá. A tak vychá-
zejí postupně na povrch věci a hluboká tajem-
ství, které oba doposud pečlivě skrývali. Ale co 
je vlastně pravda a co je lež? Kdo vede rozhovor 
a kdo odpovídá?

Režie: Steve Buscemi
Hrají: Steve Buscemi, Sienna Miller, Tara Elders
USA 2007, 83 minut

recenze
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Jak se žije za zdí ústavu? Je už opravdu pryč 
doba uzavírání se před světem? Jací jsou 
a jak žijí lidé v náhradním domově? 
Tyto i jiné otázky možná napadají mnohé 
řidiče či cyklisty, kteří projíždějí v kterémko-
liv ročním období okolo zdí Schönwaldského 
zámečku v Jinošově. My jsme dostali poz-
vání k návštěvě již o prázdninách a po pár 
měsících jsme se tam vrátili.
Požádali jsme totiž paní ředitelku Bc. Alenu 
Brožkovou, aby nejen zvědavým řidičům 
a cyklistům otevřela oči. 

S jakými druhy postižení se setkáváte ve vašem 
ústavu?
Se všemi stupni mentálního i kombinovaného 
postižení a přizpůsobujeme tomu práci. Buď 
jsou klienti samostatní, nebo odkázáni na 
celodenní péči. Máme například kočárek pro 
chlapce s těžkým mentálním postižením, který 
je rozumově na úrovni batolete a vozíme ho po 
venku, aby získával více vjemů. Zjistili jsme, jaká 
jídla má rád, i když nemluví a nechodí. Když 
k nám před pěti lety přišel, jedl jen mixovanou 
stravu. Udělal velký pokrok.

Jakého věku jsou vaši klienti?
Jsme ústav pro dospělé osoby s mentálním 
postižením, minimální věk je 18 let, takže pracu-
jeme s klienty, kteří mají invalidní důchod a svůj 
pobyt si mohou hradit. 

Snažíme se naplňovat život všem klientům 
podle jejich představ. 

Kolik máte klientů a zaměstnanců?
Máme 74 klientů, jsme ve fázi snižování kapacity. 
Snižujeme již tři roky. Zaměstnanců je čtyřicet 
sedm - pradleny, kuchařky, zdravotní sestry, pra-
covníci v sociálních službách, úřednice apod.
Lékaři, obvodní a psychiatr - k nám pravidelně 
dojíždí.

Jaký je tedy trend? 
Dnes vše směřuje k návratu do přirozeného 
prostředí. Minulý režim se snažil ukrýt lidi 
odlišující se od většinové společnosti za zdmi 
zámků. Dnes už existují stacionáře - denní, ale 
i týdenní, takže maminka může pracovat a její 
dítě nemusí do ústavu. Problém může nastat 

v době, kdy rodič zemře a klient se přesune k nám 
až okolo čtyřicátého věku života. Těžko se adap-
tuje, nemá již tolik soukromí. Někteří to psy-
chicky neunesou, jiní se posunou, je to velice 
individuální. Zajímavou novinkou je, že jsme 
se přihlásili do tzv. transformace ústavů. Pokud 
to vyjde, mohlo by se podařit začlenění našich 
klientů do normální společnosti. 

Zjednodušeně řečeno: Ten, kdo by byl schopen se 
začlenit, by se do běžného života začlenil. Zatím 
je ale vše v rukou  ministerstva. Klienti by navíc 
mohli chodit do práce, příp. do chráněných dílen. 
V Náměšti jsou takové dvě.

Jak u vás vypadá denní režim?
Budíček je mezi sedmou až osmou hodinou ranní 
a po snídani se většina rozejde do pracovních sku-
pin a terapií. Podle toho, co si kdo vybere nebo 
čeho je schopen. Nabízíme keramiku, ale i školu 
- někteří si ve dvouletém kurzu doplňují vzdělání. 
Někdo pomáhá v kuchyni, v úklidu, v prádelně, 

NÁHRADNÍ DOMOV
NA ZÁMKU

AXMANOVA TECHNIKA POMÁHÁ... 
a navíc naše klienty práce s hlínou baví



někteří berou i mzdu. Nedaří se nám ale zařadit 
všechny klienty - někteří nemají zájem, jiní jsou 
opravdu staří.

Jaké akce připravujete?
Snažíme se v rámci našich možností a našeho 
plánu  některé osvědčené opakovat, jiné zkoušet 
nově. Paní Mrhačová například jezdí pravidelně 
do Tasova, kde se připravuje na výuku Axmanovy 
techniky modelování. S touto novinkou jsme 
začali před rokem. 
Tradičně pořádáme v údolí řeky Jihlavy 
čtrnáctidenní rekreaci pro dospělé osoby s men-
tálním postižením s ubytováním v chatkách, 
kde jsou v náplni mimo jiné terapie, sportovní 
aktivity, country hudba. Stanujeme na Dalešické 
přehradě v Hartvíkovicích na pláži. Zde se klienti  
učí samostatně nakupovat, vařit a integrovat do 
společnosti.
Pravidelně se scházíme s děvčaty z ústavu 
z Šebetova. Brzy za námi přijedou děti z Třebíče, 
budou sázet stromy a při této příležitosti 
připravujeme společnou sportovní akci s opékáním 
buřtů.
Každý rok poslední srpnovou neděli pořádáme 
v hudebním altánu koncerty vážné hudby a na-
vazujeme tak na dlouholetou tradici rodu 
Haugwitzů.
Klientům jsme také umožnili rekreaci v Chor-
vatsku a v Itálii. Každoročně personál ústavu 
zajišťuje a připravuje charitativní ples v Náměšti 
nad Oslavou, kde hraje  kapela, která kdysi hrávala 
s Láďou Kerndlem.
Je toho mnohem víc. Čekají nás exkurze, besedy, 
výstavy, výtvarné soutěže apod.

Je něco, co vás trápí?
Umístění ústavu v prostorách zámku, které 
bohužel neumožňuje klientům soukromí. Máme 

sice maximálně čtyřlůžkové pokoje, jsou však 
průchozí. Ale zase je tady nádherná zahrada 
a pěkné prostředí.

Co dodat závěrem? Brána do ústavu nebyla 
zavřená. Na parkoviště nás rozevlátými pažemi 
navigoval jeden z klientů a při procházení pokoji 
nás opravdu téměř všichni přivítali s úsměvem 
a nadšením, chlubili se svými rukodělnými 
výrobky i vymalovanými obrázky, jeden klient 
si nám postěžoval, že dnes dostal málo ke sní-
dani (má cukrovku a víc nesmí – vysvětlila ses-
tra)... Usměvavé pracovnice nám povykládaly 
o jednotlivých klientech. Mají náš obrovský 
obdiv, díky jim mohou tito lidé žít každý svým 
hodnotným  životem.

Děkujeme za rozhovor.
/Za redakci MD

Jak je to s mentální retardací
Vrozené snížení rozumových schopností vzniká 
z různých příčin do 18 měsíců věku dítěte. Může 
být dědičné nebo virové, může souviset s užíváním 
antibiotik v těhotenství, kouřením, drogami, 
alkoholem i věkem matky. Jde o trvalý stav, který 
lze vhodným prostředím i výchovou posouvat. 
Problém nastává u těžkých postižení, kdy se 
často přidružují jiná onemocnění, například 
epilepsie nebo schizofrenie a klienti  musejí 
užívat léky.
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PŘI PRÁCI. V dílnách při výrobě látkových srdíček



Aby naši zákazníci používali kontaktní čočky 
pravidelně a rádi, musíme jim zajistit zdravé 
a pohodlné nošení. To v prvé řadě závisí na 
správném vyšetření oka a výběru kontaktních 
čoček. Náš trh nabízí širokou škálu těchto 
čoček od jednodenních přes měsíční až po 
čtvrtletní. Vždy je důležité si uvědomit, jaké 
kontaktní čočky vlastně potřebujeme, zda 
mají sloužit jako doplněk k brýlím /na sport, 
dovolenou/, nebo mají nahradit brýle zcela.

Významnou roli zde hraje i volba vhodného 
roztoku. Základ úspěšného užívání kontakt-
ních čoček je i ve správných hygienických 
návycích. Pokud nedodržujeme základní pravidla, 
pak se vystavujeme nebezpečí vzniku usa-
zenin a následně může dojít ke sníženému 
pohodlí při jejich užívání. Odlišnou skupi-
nou jsou lidé trpící alergiemi. Vždy je potřeba 
upozornit na to, že alergií trpíte. V těchto 
případech se bere větší zřetel na vhodný 
výběr roztoku /Aosept – založen na bázi 
peroxidu vodíku/. Další skupinou  jsou lidé, 
kteří tráví denně několik hodin u počítače. 
I u nich se může vyskytnout nepříjemný pocit 
v očích při užívání kontaktních čoček. To 
je způsobeno sníženou frekvencí mrkání. Je 
tedy nutné vybrat kontaktní čočky z ma-
teriálu, který udrží jejich vlhkost a omezuje 
nepříznivé vlivy. Jako vhodný doplněk se jeví 
i tzv. umělé slzy, které posilují právě slzný 
film. Náš trh jich také nabízí širokou paletu 
/Refresh, Aquify, Renu…/. 

 V dnešní době dokáží kontaktní čočky mno-
hem více. Používají se jako terapeutické čočky, 
dávkující účinnou látku léku přímo do místa 
účinku. Odbourávají tak nežádoucí vedlejší 
účinky léků.   
Při první aplikaci je potřeba věnovat 
maximální pozornost  vyšetření stavu oka. 

Při předaplikačním vyšetření je třeba stanovit 
celkovou i oční anamnézu, posoudit motivaci 
klienta a jeho očekávání od kontaktních čoček. 
Dále třeba stanovit refrakci a určit optimální 
brýlovou korekci. Následuje vyšetření víček, 
slzného filmu, rohovky. Dalším krokem je 
výběr a aplikace kontaktní čočky, vyškolení 
pacienta praktickými dovednostmi použití 
čoček a poučení o hygienických postupech při 
jejich používán. Rovněž nesmíme opomenout 
následné dodržování kontroly v aplikačním 
středisku. 

Vždy dodržujte všechna doporučení vašeho 
očního specialisty. 

Žádnou z těchto informací není vhodné brát 
na lehkou váhu a je nutné při rozhodnutí kon-
taktní čočky, ať už dioptrické či barevné, nosit  
navštívit specializované kontaktologické 
pracoviště. 
 

Oční optika VISUEL, jako jedno z mála 
nestátních zdravotnických zařízení vlast-
nící registraci pro výkon zdravotní péče 
v rozsahu optometrie (kontaktologie) 
a oftalmologie, je pro tuto službu vhod-
ným pracovištěm a těší se na vaši návštěvu 
ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. 98,
tel. 739 087112
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SVĚT KONTAKTNÍCH ČOČEK 
 MÝTUS ČI  BĚŽNÁ REALITA

Zrak je smysl poskytující nám největší šíři informací. V případě potřeby korigujeme refrakční vady 
brýlemi, nebo kontaktními čočkami. Měkké kontaktní čočky vyvinul již v roce 1960 profesor Otto 

Wichterle. Od té doby se však mnohé změnilo.

Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 98

naproti lékárně



PLNOLETÁ DEMOKRACIE/ 15

Za co může čuník
Bolelo to, krev tekla a lidé plakali štěstím. Před osmnácti roky se narodila demokracie. Páni politici se 
hádali, kdo že je to vlastně její tatínek. Sudičky u kolébky novorozenci prorokovaly světlou budoucnost 
– akorát ta zlá (výjimečně červená, nikoli černá) se nestyděla věštit smůlu. Všichni se trochu báli, aby si to 
maminka Československo šeredně neodskákala a hlavně aby k nám nepřišli na návštěvu doktoři z východu 
jako posledně. Naštěstí se všechno zvládlo. 
Asi každý si pamatuje, co tenkrát dělal. Šéfredaktorka Marcela se dívala na rakouskou televizi a sledovala 
zpravodajství z Prahy. Tehdy ještě nerozuměla ani slovo německy, a tak se divila – na českých stanicích 
totiž neběželo nic jiného, než co bylo na našich státních kanálech obvyklé. Malý Kája také sledoval televizi. 
Rodiče mi to dovolili – možná tušili, že se děje něco opravdu velkého.
Ležel jsem doma pod stolem a nechápal, proč ti divní pánové v zeleném mlátí mladé kluky a holky hlava 
nehlava.
Jenom Laďa nevěděl o ničem – byl na zabijačce, kde na sledování politiky nebyl čas. Netušil, že starý režim 
odešel na věčnost stejně jako Koubkovic čuník. Milí čtenáři, nezapomeňte tyto narozeniny pořádně osla-
vit. Naše slečna zvládla pubertu, tak ať má i ve světě dospělých štěstí!

/Karel Dvoák

17. listopad 1989
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Pøijïte se podívat do

samoobslužné prodejny
ve Velké Bíteši

na ulici Lánice 30 

Otevøeno: Po - Pá 8-16.30
So         8-10.30

Nabízíme široký sortiment ovoce a zeleniny všeho druhu,
zavaøeniny, konzervy, víno a nealko nápoje.

Pøijímáme objednávky na naše zboží.

tel.: 604 245 463

KAŽDÝ TÝDEN NOVÉ AKCE !!!

VáVás ss srdrdeèeè enen   vevezzVáVás ss srdrd èeèe nene  vevezz

OVOCE A ZELENINA



Zveme vás
Deblín:
31.10-2.11 Dušičky 2007 
Bohoslužby a modlitby za zemřelé na 
hřbitově
9.11.2007 Přednáška
„Film – dějiny, New Age, jak film sledo-
vat“ – P. Jozef Kováčik – v 18.00 Deblín 
- farní sál

Velká Bíteš:
Slavnost všech svatých
1.11.2007 mše sv. v kostele a v neděli 
potom na hřbitově Dušičková 
pobožnost
Doba bude upřesněna na vývěsce u kos-
tela.
Dětské odpoledne
V Kulturním domě v neděli 11.11.2007 
ve 14.30. Pořádá KR Velká Bíteš
Slavnost Ježíše Krista Krále
Mše sv. v neděli v 8.00 a v 9.30 
v kostele 
Sedmikrásek
Setkávání předškolních dětí na faře, 
každé pondělí v 16.00
Odpoledne pro školáky
Hry, kvízy a zážitky každou sobotu 
v 15.30 na faře

Děkanská pouť do Brna
Během letošního roku, kdy brněnská diecéze slaví 230 
let od svého založení, putovaly jednotlivé děkanáty do 
Brna na Petrov, aby spolu s biskupem toto výročí oslav-
ily. 13. října se tedy do katedrály vydali farníci z děkanátů 
Velké Meziříčí (kam patří i Velká Bíteš) a ze Žďáru nad 
Sázavou. Pouť jsme zahájili v Brně v kostele u sv. Tomáše 
přednáškou pana architekta Ludvíka Kolka o vzácném 
obraze „Panny Marie Svatotomské“, o obraně Brna před 
Švédy během třicetileté války, ve kterém hrála nemalou roli 
osoba kněze Martina Středy a také zmíněný obraz. Odtud 
jsme se průvodem odebrali na Petrov. V katedrále byly 
krátce představeny naše děkanáty.  Ve volném čase si mohli 
poutníci vystoupat na petrovské věže a porozhlédnout se 
po okolí, prohlédnout klenotnici i nově otevřené muzeum. 
Nechybělo ani malé občerstvení spojené s ochutnávkou 
vín, pro děti byly připravené soutěže. Tento čas jsme 
vyplnili setkáním se známými případně k novému sez-
namování s našimi „sousedy“. Pouť vyvrcholila slavením 
mše svaté s naším biskupem Vojtěchem Cikrlem. Po ní 
se s požehnáním pana biskupa vydalo všech 15 autobusů 
poutníků na cestu domů.

 / Ludmila Fatnová

Drakiáda
V sobotu 20. října jsme se s dětmi z fary vydali na louku 
u Babince, kde se konala již tradiční drakiáda. Soutěžili 
jsme o to, který drak je nejoriginálnější, který vzlétne 
nejvýše a také se nejdéle udrží ve vzduchu. Vítězná odměna 
byla sladká.
I přesto, že nám mrzly uši i ruce, nás nadšení neopouštělo 
a pěkně jsme si podzimní odpoledne užili. 

/ Jana Rousová
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Občané našeho města dali v referendu jasně najevo, že si přejí velký obchvat.  Kdo je 
zodpovědný za jeho přípravu? Jan K.,Velká Bíteš

Přípravu obchvatu by mělo co nejdříve zadat město Velká Bíteš, protože jedině tak se celá stavba urychlí. 
Veškerá zodpovědnost je nyní na městském zastupitelstvu, především pak na 
vedení města, protože pokud o této věci připustilo referendum, je povinno se 
jeho výsledkem řídit. 
Radnice si musí vzít přípravu velkého obchvatu kolem města za svoji prioritu 
a nepromarnit současnou šanci stavbu prosadit. Velká Bíteš je rozvíjejícím se 
městem a z tohoto důvodu je velký obchvat nutností. 
Dálnice D 1 je přetížená, kvůli haváriím často uzavřená a na třetí pruh nejsou 
peníze. Proto se budou muset bezpochyby najít o několik řádů nižší finanční 
prostředky na vylepšení objízdných tras tak, aby při uzavírkách dálnice nedo-
cházelo ke kolapsům dopravy i na objízdných trasách, ale také ve Velké Bíteši 
a Velkém Meziříčí. 
Ze svých dlouholetých zkušeností člena Dopravní komise Rady kraje Vysočina 
vím, že pokud radnice připraví projekt v souladu s územním plánem a pomůže 
při výkupu či výměnách pozemků, stavba dostane okamžitě přednost.

Senátor Josef Novotný

Referendum a co dál? Odpovídá senátor Josef Novotný



Pan Ing. Lumír Kresta, CSc. nevypadá jako 
světoběžník. Přesto navštívil země, kam se 
s cestovkami obvykle nejezdí. Povídali jsme si 
s ním o Mongolsku.

Co vás do Mongolska přivedlo?
Profese -  hydroenergetika a vodní hospodářství. 
Tomuto oboru jsem vlastně zasvětil veškerá léta 
své aktivní činnosti. Ať už jako vysokoškolský 
učitel na VUT Brno či v praxi při výstavbě vod-
ních elektráren na přehradách po celé republice.
Počátkem roku 1997 jsem byl požádán brněnskou 
akciovou společností TECHNOART, abych ve 
funkci projektového manažera zajišťoval veškeré 
aktivity související s mezinárodním výběrovým 
řízením na vybudování a provozování vodní elek-
trárny EGIIN GOL na řece Egiin v severním 
Mongolsku. Řeka Egiin je přítokem Selengy, která 
protéká severní částí země dále přes jižní Sibiř 
a vlévá se do Bajkalského jezera.

S přípravou stavby souvisí množství prací 
v terénu. Jak se vám líbila mongolská krajina?
Především tam mají zajímavou legislativu. Do 
země nemůžete kopnout, není-li vaše. Tak jsem 
musel koupit 70 km2 mongolského území, aby-
chom mohli provést základní geologický průzkum. 
Mongolsko je hodně opuštěná země – na 1,6 
milionů čtverečných kilometrů má jen  asi 2,3 
milionů obyvatel a z toho  asi půl milionu jich žije 
v hlavním městě Ulaanbaataru.

Jak to nakonec dopadlo s elektrárnou?
Po vypracování nabídky na dodávku akce for-
mou „na klíč“ bylo nutno nabídku obhájit u zada-
vatele v Mongolsku, uspět ve výběrovém řízení, 
projednat a uzavřit Koncesní smlouvu s mon-
golskou vládou na výstavbu a provozování  vod-
ního díla. Stavba se však nakonec neuskutečnila 
z důvodu politické krize v Mongolsku v květnu 
1998 a následnému znejasnění energetické kon-
cepce mongolské vlády. 

Jaký byl váš první dojem z Mongolska?
Můj první vstup  na mongolskou půdu z letiště 
vzdáleného asi 10 km západně od Ulaanbaataru 
byl obrovským překvapením vyvolaným absolutně 
vyschlou, dohněda zbarvenou  travnatou krajinou 
pod bezmračnou, nádherně modrou oblohou. 
Cestou do hlavního města jsem hned napoprvé 
viděl obrovskou vesnici kočovných Mongolů, 
kterou tvořilo asi 100 jurt a v jejímž okolí se 
popásalo mnoho ovcí, krav a koní. Nebylo mi 
jasné, na čem se ten dobytek pásl, všude byl jen 
hnědý, naprosto vyschlý travní porost.

Mongolsko patřilo také do „socialistického 
tábora“. Je to poznat ještě dnes?
Mongolové jsou převážně budhisté. V období 
absolutního vazalství na dřívějším SSSR byly  
téměř všechny budhistické chrámy buď zničeny 
nebo změněny na hospodářské budovy. Během 
jednoho z víkendů jsem navštívil zrenovovaný 
nově otevřený budhistický chrám a absolvoval 
něco,  co bychom u nás nazvali nedělní mší. Byl 
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PŔED CHRÁMEM. Budhistická „mše“ je 
neobyčejný zážitek.



to pro nás Evropany nezapomenutelný zážitek. 
Věřící procházejí v kruhu kolem sedících mnichů, 
kteří jim dávají jakési požehnání, spočívající 
v přiložení čela na posvátné svitky v tibetštině. Za 
každý dotek platili bankovkami.

Jak vypadá hlavní město?
Ulaanbaatar je velmi nesourodý komplex  mo-
derních budov, opuštěných továrních komplexů 
(hlavně na zpracování kůží), vybudovaných 
převážně v rámci tzv. internacionální výpomoci 
naší republikou, panelových sídlišť a satelitních 
osad – tam stojí většinou jurty. 
Zachovala se však i historická část města včetně 
sídla bývalého vládnoucího chána, která je zcela 
v asijském stylu. Návštěva a prohlídka tohoto 
sídla včetně průvodcovského vysvětlení  způsobů 
života a rituálů mongolského chána a jeho rodiny 
byla pro mne dalším nezapomenutelným zážitkem 
z této vzdálené země. 

Poznal jste i „venkov“?
V rámci své třetí cesty v dubnu 1998 jsem zažil 
nezapomenutelné cestování  mongolskou stepí. 
Jeli jsme terénním autem asi 150 km východně 
od Ulaanbaataru s cílem navštívit mongolskou 
jurtovou osadu, poznat tamější způsob života lidí 
a jejich zvyky.
Asfaltová silnice asi po 30 km naráz skončila 
a dál byla jen ujetá step. Zastavili jsme se na 
„odpočivadle“ což byla jakási hromada kamení 
s roztrhaným praporem na vrcholu. Každý ces-
tující si vezme malý kámen, třikrát obejde dokola  
a hodí kámen na hromadu  pro šťastnou cestu. 

Dojeli jste šťastně?
Dojeli. Po  dalších 30km  zvlněnou stepí , kde 
jenom občas jsme zahlédli přeběhnout sviště, 
jsme dojeli do vesnice mongolských pastevců. Na 
pahorku uprostřed asi 25 jurt stál symbol vesnice 

- traktor ruské provenience a u něho byla uvázána 
ovce. Tuto ovečku měli připravenu na slavnostní 
hostinu na počest nás – Evropanů. Tradiční způsob 
přípravy spočívá v uvaření v „tlakovém hrnci“, 
který mi ze všecho nejvíc připomínal hliníkové 
konve na mléko s patentním uzávěrem. Obsah se 
ohříval od předem rozžhavených oblázků, které 
potom vhodili do konve. 

Spali jste v jurtě?
Ne, ale uvnitř jsme byli. Jurta o průměru asi 12 m 
s vchodem orientovaným vždy na východ má 
vyřešené originálním způsobem větrání a vytápění 
v chladném období , na zemi jsou přírodní koberce 
a je vybavena domácím nábytkem. Zajímavá byla 
pravidla,  kdo a  kde může v jurtě sedět a  jak v ní 
bydlí vícegenerační rodina. 

Jsou ještě Mongolové tak dobrými jezdci na 
koních jako za časů Čingischána?
To souvisí s dalším zážitkem z této cesty. Hostitelé 
nám nabídli, že můžeme  buď jet střílet vlky nebo 
chytat ryby. Ti, co se přihlásili na vlky, nejdříve 
absolvovali střelbu z kulovnice na terč (z naší 
Zbrojovky) a pak odjeli. Já jsem vyjel se dvěma 
domorodci a tlumočníkem autem k asi 15 km 
vzdálené řece. Hostitel slíbil, že za námi dojede na 
koni – přijel snad dvě minuty po nás. Z rybaření 
nakonec sešlo – řeka byla promrzlá až na dno.

Jaká byla cesta zpátky do Ulaanbátaru?
Jeli jsme v noci stepí, doslova cestou necestou. 
Já neměl ani  potuchy, kde jsme. Obdivoval jsem 
mongolského šoféra,  jak se orientuje v noční stepi 
podle hvězd a zcela bezpečně našel asfaltovou sil-
nici směřující k hlavnímu městu Mongolska.

Děkuji za zajímavé vyprávění.
/OH
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POZOR NA ZASEDACÍ POŘÁDEK! Jurta je 
vlastně vícegenerační domek.

TŘIKRÁT OBEJÍT A HODIT. Mongolské 
„odpočivadlo“.
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Jan Sláma má z Bítešáků asi nejvíc známých 
po celém světě. Už 44 let se totiž zabývá 
radioamatérstvím a za tu dobu uskutečnil 
přes 400 000 spojení s radioamatéry všech 
zemí světa. V podkroví svého domku v Nové 
čtvrti má malou místnost (hamshack) zcela 
zaplněnou radioamatérským vybavením.

Jak jste se k radioamatérství dostal?
Na vojně. Při nástupu na vojnu do Ostravy nás 
nahnali na cvičák a tam si jednotliví velitelé 
vybírali. Připadal jsem si jako na dobytčím trhu. 
Samozřejmě prvně ty silné chlapy, a já byl tehdy 
klouček. Tak mě tam přehlíželi dělostřelci – 
„vždyť ty bys ani neuzvedl náboj do houfnice,“ 
tankisté, ženisté a já nevím kdo ještě – až mi řekl 
jeden major od spojovacího vojska: „ty půjdeš ke 
mně.“ Postupně jsem sloužil v několika útvarech 
jako radista, ale také měl jsem i třídnost operátora 
radiolokátoru. Brzy jsem se skamarádil s jedním 
Slovákem, který byl radioamatérem ještě v civilu. 
Jednou mi povídá – pojď, poslechnem si amatéry. 
Tak jsme přeladili stanici – a už jsem se chytil. 

Takže vás vojna bavila?
Zrovna takhle bych to neřekl. Ale získal jsem
1. výkonnostní třídu radisty, to znamenalo přijímat 
nejméně 100 znaků morseovky za minutu. Měl 
jsem i na víc, ale mistrovskou třídu jsem dostat 
nemohl, protože ta byla jen pro délesloužící, a to 
já nebyl – nás si tam nechali „jen“ 27 měsíců. 
Tenkrát byla zrovna Karibská krize.

A potom v civilu – nezapomněl jste?
Tady v Bíteši byla kolektivní radiostanice OK2KMI 
v dnešní druhé budově radnice. Operátorky dělaly 

tehdy třeba Eva Vojancová, Marie Navrátilová 
a další členové. Vedl ji Milan Měcháček OK2BAM, 
kterého jsem znal z „fabriky“. Když jsem došel 
z vojny na dovolenku, potkali jsme se a on se chtěl 
pochlubit, co umějí. Při návštěvě jejich radioklubu 
mi řekl: „Tak si to zkus!“ Posadil jsem se k vysílači 
a udělal normální radioamatérské spojení. Milan 
se dost divil a hned mě přijal do kolektivu jako 
nového operátora. Po nějakém čase jsem si také 
zažádal o vydání koncese na svou vlastní stanici. 
No a po vojně jsme pracovali společně. Bohužel 
ne příliš dlouho, za nějakou dobu jsem tam zbyl 
sám, když Milan neočekávaně zemřel.

Proč se vůbec používala morseovka?
Ale to vůbec není minulost – poslechněte si! (Pan 
Sláma přeladil přijímač na jinou frekvenci, na které 
se ozývá výhradně pípání morseovky.)  Telegrafní 
provoz snese velké zkreslení a pořád se dá komu-
nikovat. Nepotřebujete tedy tak silný vysílač. Ale 
fonický provoz je přece jen pohodlnější.

To musíte znát hodně jazyků, abyste se domlu-
vil s celým světem.
Není to zas tak zlé. Většinou se domluvíme 
anglicky nebo rusky. Španělštinu pro samouky 
mám tamhle ve své knihovně, ale moc daleko  jsem 
se nedostal. Ale základní komunikaci zvládnu.

Potkáváte v éteru často známé?
Samozřejmě, většinu českých radioamatérů 
znám i osobně. Ale mám přátele v celé Evropě  
i v Americe. Američané mě navštívili ještě za 
starého režimu. Chtěli ochutnat něco typicky 
českého – tak jsem je vzal ke Karlíčkovi na guláš 
a pivo. Ještě po letech vzpomínali.

Komunisti vás asi moc rádi neměli – vždyť jste 
měli spojení s celým světem.
Ano, všichni jsme byli pod větším či menším 
dozorem jako potenciální špioni. Ale zase hodně 
rozumných radioamatérů bylo na dostatečně 
vysokých  místech, tak se s tím dalo žít. Naše STB 
na mě měla založenou velkou složku.
Přesto v roce 1988 jsem ale málem musel přestat 
vysílat. Nepohodl jsem se tehdy s okresním 
předsedou partaje kvůli naší kolektivní  radio-
stanici a jedním místním Svazarmovcem (a spo-
lupracovníkem STB). Na základě jeho udání 
posléze následovalo rozhodnutí z ministerstva 
spojů o odebrání licence. Naštěstí mi můj známý 

CQ DX CQ DX DE OK2JS k
-.-./--.-//-../-..-//-.-./--.-/-../-..-//-.././- - -/-.-/..---/.---/…/-.-/

Toto je výzva v morseovce k navázání dálkového spojení a OK2JS je volací znak pana Jana Slámy.
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radioamatér z téhož ministerstva poradil, abych 
se odvolal, že můj případ zkusí pozdržet. Odvolal 
jsem se nakonec dvakrát. Pak přišel listopad 1989 
a ministerstvo zrušilo své předchozí rozhodnutí. 

Licenci dnes dostane každý?
Určitě ne. Podmínkou vydání je státní zkouška. 
Uchazeč musí prokázat znalost radiotechniky, 
dále ovládat radioamatérský provoz, jeho prav-
idla a Q-kódy. Také musí ukázat určité znalosti 
celkového geopolitického rozhledu a navíc znát 
alespoň základy jednoho světového jazyka. Ještě 
nedávno se navíc požadovala i státní zkouška 
v příjmu a vysílání Morseovy abecedy. 

Jak radioamatéři soutěží?
Jsou vyhlášeny závody (kontesty) – třeba
i 24 nebo 48 hodin. Za tu dobu se počítají 
všechna potvrzená spojení a kontrolují se deníky 
s předanými údaji jednotlivých účastníků. Získal 
jsem množství zahraničních diplomů, mám 
i několik pohárů - tento jsem dostal jako absolutní 
vítěz na celém světě. Jednalo se o náš největší 
závod OK-DX-Contest. V roce 1984 jsem obsadil
3. místo v mistrovství světa v kontestu Radio-
Sport Championship. Bohužel pak jsem težce 
onemocněl a závodní činnost jsem na dlouhé roky 
přerušil.
Nyní se věnuji hlavně navazování dálkových spo-
jení se všemi expedicemi po celém světě. Navíc 
světové kontesty probíhají vždy přes víkendy - 
a to se raději věnuji vnoučatům.

Ovlivňuje kvalitu příjmu počasí?
Nejen počasí, dokonce i jedenáctiletá perioda 
sluneční činnosti. Letos se očekává konec její 
horší poloviny a podmínky šíření se mají neustále 
zlepšovat. A v roce 2011 mají být vůbec nejlepší 
za posledních 75 roků. Moc se na ně těším. 

Máte tady spoustu zařízení včetně počítače 
– k čemu je používáte?
Radioamatéřina se už dneska samozřejmě neo-
mezuje na telegrafii nebo fonický provoz. Vysíláme 
už i moderními způsoby provozu jako jsou různé 
digitální módy. Pokud nejsou dobré podmínky, 
můžeme se slyšet a domluvit přes internet. Použití 
ICQ a Skype je zcela normální. Ale máme i třeba 
Echolink. Ten je však jen pro koncesované  stanice 
celého světa. 
Tady mám kvesle za spojení z digitálního provozu 
(ukazuje několik desítek alb na fotografie).

To jsou pohlednice?
Ne, QSL lístky jsou potvrzení o uskutečněném 
spojení. Pokud chcete získat tento QSL od pro-
tistanice, musíte poslat svůj QSL direct na jeho 
adresu někde ve světě. Pošlete obálku buď s IRC 
kupónem, který vám prodají na poště  (dnes 40 
Kč), nebo s tzv. green stamp (to je jednodolarová 
bankovka) a protistanice vám pošle QSL. Nebo je 
to možné posílat přes centrální radioklub v Praze. 
Trvá to však někdy i několik roků, než se vám 
vrátí QSL. Lístky z různých expedic – ty jsou 
jedinečné a neopakovatelné a proto mají velkou 
sběratelskou hodnotu. Asi nejvíc si cením QSL 
od bývalého jordánského krále Husajna, ale měl 
jsem i spojení třeba se španělským králem Juanem 
Carlosem.

Kolik QSLů máte?
Přesně vám to neřeknu. Původně jsem měl značku 
OK2BKR. V roce 1982 jsem dostal titul mistr 
sportu a mohl jsem si zvolit dvoupísmennou 
volací značku OK2JS. Když jsme se po roce 
1995 stěhovali, tak jsem většinu lístků se starou 
značkou odvezl do sběru a bylo jich 160 kilo! Od 
té doby už ale zase mám víc než polovinu skříně 
zaplněnou.

Vymyslel jste, jak dát celému světu na vědomí, 
že Bíteš bude příští rok slavit.
Navrhl jsem komisi pro oslavy šestistého výročí, 
že bych také mohl přispět k propagaci našeho 
starobylého města. Vysílat bych chtěl pod značkou 
OL600VB. O tuto chci požádat ČTU (Český 
Telekomunikační Úřad). Doufám, že se alespoň 
pár radioamatérů přijede podívat na oslavy, nebo 
se aspoň budou zajímat, kde Bíteš vlastně leží.
Děkuji za rozhovor.

/OH
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ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579 
uspěla při získání  prostředků 
na realizaci projektu Příroda 
Velké Bíteše a okolí jako zdroj 
informací pro environmen-
tální výchovu, vzdělávání 
a osvětu.  Tento projekt byl 
podán v rámci grantového pro-
gramu Kraje Vysočina pro rok 
2007: Životní prostředí - zdroj 
bohatství Vysočiny, který pod-
poruje projekty v oblasti envi-
ronmentální osvěty.
Povídala jsem si s Mgr. Pavlem 
Holánkem. 

Co je cílem projektu?
Seznamovat děti, mládež 
a občany s přírodou města 
a blízkého okolí. Z konkrétních 
akcí se jedná o přednášky 
a exkurze, vytvoření tištěných 
propagačních materiálů s in-
formacemi o zdejší přírodě, 
tvorbu CD s databází fotografií 
a prezentacemi, využitelnými 
ve výuce na školách, přípravu 
internetových stránek a výstavu 
fotografií s  tématem  příroda 
Velké Bíteše a okolí. Vycházeli 
jsme z toho, že je nedostatek 
ucelených informací o přírodě 
zdejšího regionu.

Jak jste daleko?
Projekt je ve fázi, kdy jsme 
rea-lizovali  již dvě přednášky 
a exkurze. První přednáška byla 
zaměřena na chráněná území 
v okolí Velké Bíteše a se set-
kala s ohlasem. Navazovala na 
ni exkurze na vybraná chráněná 
území. Účastníci se seznámili 
s nejbližšími zvláště chráněnými 
územími v okolí a dokonce se 
nám podařilo, i přes pozdní ter-
mín akce, pozorovat například 
kudlanky nábožné u Kuřimské 
Nové Vsi nebo kvetoucí kon-
iklece velkokvěté na přírodní 
památce Špilberk u Náměště 
nad Oslavou. Zajímavé rovněž 
bylo seznámení s nejbližším 

chráněným územím - přírodní 
památkou Olšoveček, což 
je dvojice rybníčků a úsek 
Pucovského potoka mezi 
nimi v lesním komplexu 
u Jindřichova, představující 
útočiště ohrožených druhů ryb 
a obojživelníků. 
Další přednáška byla zaměřena 
na mineralogické a geologické 
zajímavosti v okolí. RNDr. 
Josef Hájek nás seznámil se 
zvláštnostmi neživé přírody. 
Promítány byly např. foto-
grafie ukazující zdejší minerály, 
využití hornin, objevy kraso-
vých jeskyní. Na přednášku 
navazo-vala exkurze se ste-
jným podtitulem. I přes chladné 
počasí a první ranní sněhovou 
pokrývku se zdařila. Dozvěděli 
jsme se o bítešské ortor-
ule, nasbírali vzorky pyritu, 
epidotu a dalších minerálů. 
Exkurze pokračovala vycház-
kou z Jestřabí do Jasenice. Cesta 
vedla jedním z nejhezčích úvozů 
v okolí s impozantními stromy, 
naším cílem ale byly tzv. jezevčí 
díry a stříbrná štola. To byla 
totiž místa, kde se dříve těžil 
mramor a minerály s obsahem 
olova a zinku. Každý z účastníků 
se přesvědčil, že stříbřitý gale-
nit může leckdo považovat za 
„stříbro“. O překvapení se také 
postaraly ještě kvetoucí rostliny, 
s nimiž se ve zdejší krajině moc 
nesetkáme, a to hořeček brvitý 
a lýkovec jedovatý. U Jasenice 
jsme navštívili lokalitu s výsky-
tem grafitu a úspěšným sběrem 
drůz krystalů křemene různých 
odrůd naše exkurze skončila.  

Co se ještě v rámci 
projektu uskuteční?

Budou to přednášky s promí-
táním: 

Netopýři Velké Bíteše 
a okolí (Mgr. Vlastislav 
Káňa), čtvrtek 1. 11. 2007 od 
18 hodin v Městském muzeu 

Příroda Velké Bíteše - ros-
tliny, živočichové (Mgr. 
Pavel Holánek), čtvrtek 
15. 11. 2007 od 18 hodin 
v Městském  muzeu

Výstava fotografií - Příroda 
Velké Bíteše  spolu s vyhod-
nocením projektu Příroda 
Velké Bíteše, čtvrtek 29. 11. 
2007 od 18 hodin rovněž 
v Městském muzeu.

Děkuji za rozhovor
/MD

Olympijské hry ve Veselé 
školce

Třetí týden v říjnu probíh-
alo v naší mateřské škole velké 
sportování. 
V pondělí vzplál na školní 
zahradě olympijský oheň a na 
stožár vystoupala vlajka s typic-
kými barevnými kruhy. Hry 
jsme zahájili pokřikem:,,Všechny 
děti, pozor, stát! Teď budeme 
sportovat!“ Vyrazili jsme na 
hřiště u základní školy, kde jsme 
zvládli takové disciplíny jako 
je běh, skok a hod. Sportovní 
klání bylo po zásluze odměněno 
medailemi.
Na úterý jsme naplánovali 
akci nejen pro naše svěřence, 
ale i pro děti ze širokého okolí. 
Od patnácté hodiny začali 
vzlétat k obloze draci a dráčci, 
psaníčka a hvězdy, dokonce 
i pestrobarevná krabice. Deset 
šťastlivců si odneslo za svého 
draka a jeho výkon diplom 
a balíček sladkostí.
Ve středu odjela skupina 
plaváčků do bazénu v Nové Vsi 
a my ostatní jsme se sportovně 
vyžili v tělocvičně. Zvládli jsme 
překážkovou dráhu se všemi 
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jejími záludnostmi, honěnou 
i různé pohybové hry. 
Na čtvrtek jsme měli na-
plánovaný fotbálek na stadionu. 
Počasí nám nepřálo, a tak jsme 
sportovali ve svých barevných 
třídách. 
Pátku jsme se nemohli ani 
dočkat. Čekala nás Cesta za 
pokladem. S nadšením, elánem 
a dobrou náladou jsme se vydali 
po značkách k cíli. Zažili jsme 
spoustu srandy i soustředění při 
plnění úkolů a vše bylo koru-
nováno perfektním úlovkem – 
zabavili jsme lup loupežníkům 
a spravedlivě se o něj podělili.
Po návratu do školky jsme mohli 
prohlásit Olympijské hry Veselé 
školky za slavnostně zakončené 
uhašením ohně, svinutím vlajky, 
rozdáním diplomů a skando-
váním pokřiku:,,Hola, hola, 
hola, zvítězila naše škola!“

/Zamstnanci MŠ U Stadionu

V loňském školním roce 
tomu bylo 60 let, kdy vzniklo 
toto první předškolní 
zařízení ve městě a současně 
55 let od doby, kdy je školka 
umístěna na Masarykově 
náměstí 86.

Při této příležitosti jsem školku 
navštívila a povídala jsem 
si s paní ředitelkou Hanou 
Sedlákovou.

Kdy a kde byl zahájen provoz 
školky?
V září roku 1946 v přízemních 
budovách obecné školy. Tyto 
prostory byly ale nedostačující 
a tak se školka po šesti letech 
přestěhovala na Masarykovo 
náměstí.

To ale muselo znamenat 
stavební úpravy.
Po celou dobu procházela školka 
různými opravami i stěhováním. 
Postupně se rozšířila na celý 
prostor v prvním patře budovy 
a část přízemí, nejen na nádvoří, 
ale i do města. Před osmi lety 
byla provedena celková rekon-
strukce a dokonce měla být 
přistavena i nová školní kuchyně 
a jedna třída s veškerým 
zázemím. Z finančních důvodů 
z toho však sešlo. Tehdejší školní 
kuchyně byla zrušena a pros-
tory byly přebudovány na mod-
erní výdejnu jídla a stravování 
bylo vyřešeno formou dovážky 
z MŠ U Stadionu. Došlo tedy 
k velkému zlepšení podmínek 
pro děti i zaměstnance.

Kdy bylo dětí ve školce nejvíc?
Počátkem osmdesátých let. 
Tehdy navštěvovalo školku 138 
dětí. V současné době máme 
čtyři třídy.

Máte nějaká  skrytá přání? 
Aby se podařilo rozšířit pros-
tory školy o přislíbené plochy 
ložnic. Také zmírnění adminis-
trativy a neměnnost legislativy 
alespoň po jeden rok.

Děkuji za příjemný rozhovor.
 /HV

MŠ Masarykovo náměstí 
si vás dovoluje poz-
vat na výstavu „Mámo, 
táto, to jsem já, pusť mě 

kouknout do světa.“
14. - 16. listopadu 
od 10 do 16 hodin

(vchod z nádvoří MŠ)
Více na 

www.skolkavbites.com

Canisterapie
Základní školu, Tišnovská 
116 navštívila paní Radka 
Krčálová se zlatým retrí-
vrem Kessy.

ODPOLEDNE V MATEŘSKÉ ŠKOLCE. Děti si na koberci hrají
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V den státního svátku Sv. Václava proběhlo 
slavnostní žehnání nově zrekonstruovaných 
varhan v kostele Sv. Petra a Pavla v Jinošově. 
Původně zcela zdevastované varhany, práci 
mistrů Svítilových z devadesátých let 18. století, 
zrekonstruoval mistr varhanář Dalibor Míchek. 
Jak sám uvedl, byla to pro něho srdeční záležitost, 
protože v tomto kraji působily dvě významné 
osobnosti – Otokar Březina a Jakub Deml, které 
pan Míchek obdivuje. Žehnání a posvěcení var-
han provedl děkan Jiří Dobeš z Třebíče. Slavnosti 
se zúčastnil velký počet místních občanů, ale 
i občané, starostky a starostové okolních obcí far-
nosti, zástupci kraje Vysočina a další hosté.
Vyvrcholením akce byla samozřejmě vlastní var-
hanní produkce, kterou zajistili pan Mgr. Pavel 
Černý, vítěz Pražského jara ve hře na varhany, 
a studentka konzervatoře hry na varhany a klavír,  
jinošovská rodačka Petra Kujalová. Teprve zde 
vynikla kvalita zrekonstruovaného nástroje, který 
se rozezněl v jinošovském kostele v plné síle. 
Nástroj byl rekonstruován částkou 1,075 mil. Kč. 
Na financování se podílely mj. Farnost Jinošov, 
Kraj Vysočina, obce Jinošov, Hluboké, Krokočín, 
Pucov, město Velká Bíteš, firma Skala Natasa, 
občané a věřící farnosti. Prostředky na obnovu 
a zrestaurování varhan se střádaly téměř 20 let. Po 
skončení žehnání varhan pokračovalo příjemné 
odpoledne v Jinošově další akcí - 2. ročníkem 
folklorního odpoledne spojeného s ochutnávkou 
vín. K tanci a poslechu přijel zahrát folklorní sou-
bor Bítešan. 
Svoji návštěvou poctil obec Jinošov i hejtman Miloš 
Vystrčil s chotí. Zajímal se mj. o znak a prapor 
obce Jinošov. V krátkosti mu byly vysvětleny
jednotlivé symboly. Následně mu byly předvedeny 
nově zrekonstruované varhany. Po přivítání hejt-
mana občany obce přítomní ochutnali několik 
vzorků vín včetně výborného burčáku. Jinošovské 
ženy v tradičních jinošovských krojích se hejt-

mana následně ujaly a provedly ho v tanečním 
kruhu za doprovodu skupiny Bítešan. 
Fotografie ze žehnání varhan a návštěvy hejtmana 
si můžete prohlédnout na www.jinosov.cz. 

/Pavel Keek

Jasenice ve filmu
Dva roky trvala příprava série filmových dokumentů 
o Jasenici. Námětem jsou nejdůležitější události 
jak z historie, tak ze současnosti. Na prezen-
taci filmů, která se uskuteční 24. listopadu v 16 
hodin v místním Kulturním domě, přijede i he-
jtman Kraje Vysočina a starostové okolních obcí. 
Z celkem devíti DVD, které budou připraveny, 
můžeme zmínit např. tituly Historie a současnost 
obce Jasenice, dále DVD o pramenech Jasinky 
Zpět k pramenům, DVD místních myslivců, DVD 
o masopustu a lidových tradicích a další. Z prodeje 
každého filmu bude 50 korun věnováno nadaci 
Kapka naděje Venduly Svobodové na pomoc 
dětem trpícím leukémií. Vzhledem k tomu, že 
Jasenice leží na uranovém podloží, bude hlavním 
sponzorem akce podnik GEAM z Dolní Rožínky.  
Na prezentaci filmů pak naváže hodová zábava. 

/LK

Sportovní odpoledne 
v Ořechově
V neděli 7. října se na fotbalovém hřišti 
v Ořechově konal všemi očekávaný fotbalový tur-
naj. Zúčastnila se čtyři místní družstva: ženatí 

NA VARHANY PŘIJEL I HEJTMAN

SLÁVA
Do Jinošova přijel i hejtman

NARVÁNO.
Svěcení varhan v Jinošově



muži, svobodní muži, ženy a děti. Dramatické 
zápasy nadchly přítomné diváky, kteří své favor-
ity povzbuzovali, co jim síly a hlasivky stačily. 

Nezáleží na tom, kdo v jednotlivých zápasech 
zvítězil, ale že celé krásné odpoledne bylo další 
příležitostí k setkání Ořechováků, Ronováků 
a přespolních, oslavou pohybu, touhy uspět a ne-
zklamat a překonat sama sebe. Připraveno bylo 
i něco na zahřátí a dobrá nálada přítomné neo-
pustila až do večerních hodin.

/Petra Slámová

Nová cesta v Pucově
Okolo obce Pucov bude vybudována nová komu-
nikace propojující směr od Velké Bíteše a směr 
k Jinošovu. Již bylo  vydáno stavební povolení. 
Cesta bude postavena v návaznosti na probíhající 
pozemkové úpravy. Její délka bude 1600 m 
a náklady ve výši 12 milionů korun budou hra-
zeny z fondů, kam bude podána žádost.

/LK
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Čikov:
Obec získala dotaci na vytvoření nových webových stránek. O jejich zprovoznění vás budeme informovat.

Heřmanov:
V září zahájila opět provoz místní knihovna, která byla přestěhována z nevyhovujících prostor do 
budovy Základní školy./ V říjnu skončí rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě 
Heřmanov.  Poděkování patří všem, kteří se na opravě podíleli. 

Jasenice:
V listopadu se uskuteční tradiční hody. V sobotu 24.11. se koná Hodová zábava.

Košíkov:
V obci byl opraven hlavní vodovodní řad v délce cca. 80 metrů. Místní tak nebudou mít rezavou vodu 
v kohoutcích a ubude i poruch dodávky vody, kterých bylo šest jen za loňský rok.

Křižínkov:
Obec na podzim dokončuje opravy návsi a výletiště.

Lesní Hluboké:
Obec musela opravit střechu místního kulturního domu, kam po deštích na počátku září začalo 
zatékat. Opravu urychleně provedla firma Jirčík ze Žďáru nad Sázavou, náklady na opravu dosáhly 
80 000 Kč.

Nové Sady:
1. listopadu se bude kolaudovat rybník U víra. 

Osová Bítýška:
Po výměně všech asi 360  oken v místní škole se budou měnit také všechny dveře, takže původního už 
nebude v budově téměř nic. Speciální duralové dveře, které budou dovezeny z Německa, mají vysokou 
odolnost a budou tak sloužit po mnoho let.

Pucov:
Ve středu 24. října byl zkolaudován nový rybník v Pucově, o jehož stavbě jsme již informovali. Nyní je 
již z necelé poloviny napuštěn. / 26. října a 3. listopadu od 17 do 18 hodin se v obci uskuteční humani-
tární sbírka pro potřeby Diakonie Broumov.

Ruda:
V říjnu se v obci kobala tradiční Drakiáda.  

Bítešsko:
První sníh k nám letos dorazil už 19. října. Kterýpak svatý to Martinovi fušoval do řemesla?

Krátce z obcí

TO BYLO DRAMA
Ořechovské fotbalistky po napínavých zápasech
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Starosta Osové Bítýšky Josef Mach (52) je 
jedním z nejdéle sloužících starostů v okolí. 
Pro slovo si nejde daleko, starostování jej 
naučilo, že na úřadech je potřeba se za svou 
věc postavit. Protože zpráv z Osové Bítýšky 
je v Exitu dost, rozhodli jsme se Josefa Macha 
trochu vyzpovídat.

Jak jste se vůbec dostal ke starostování?
To by samo vydalo na celý článek. V prvních svo-
bodných volbách po roce 1989 jsem byl uveden 
na kandidátce a dostal se do zastupitelstva. Když 
se ale domlouvalo, kdo bude starostou, najed-
nou se k tomu nikdo z naší kandidátky neměl. 
Nenapadlo mě ani ve snu, že nakonec zastupitelé 
osloví mě. Po zvažování jsem přijal.

Co to pro vás znamenalo?
Starostování byl pro mě velký krok do neznáma. 
Ale když jsme se dali do války, tak jsme bojo-
vali, měli jsme kopu rozjetých nedodělaných akcí 
(hlavně rozestavěnou ZŠ), navíc na krku dluhy 
a nezaplacené faktury, prostě nerůžová situace. 
Byl jsem nucen začít jednat, zajet nejprve na 
okresní úřad. Ani jsem nevěděl, kde je, protože 
jsem tam předtím nic nepotřeboval. Začal jsem 
se ptát a vyplňovat první žádosti, a tak začala má 
trnitá cesta starosty. Pomalu se vše začalo rýso-
vat.

To jste vše vyřídil na okresním úřadě?
Kdepak, následně se začalo jezdit na minister-
stva, museli jsme nechat předělat projekty, školu 
se nám zdárně povedlo dostavět. Měl jsem štěstí 
na výborný tým spolupracovníků. První čtyři 
roky, které mě naučily žádat o peníze všude, kde 
to šlo, byly hodně tvrdé. A přitom jsem jezdil 
na lokomotivě, nevynechal jsem jedinou směnu. 
Bohužel tím trpěla rodina, znovu bych to vše 
absolvovat nechtěl. Ale moje heslo bylo „kdo se 
dal do boje, musí bojovat“. 

Co vás na starostování baví?
Hlavně to, že se nám po krušných začátcích práce 
daří, navíc máme dobrý tým zastupitelů. Teď 
mám zrovna radost z toho, že se podařilo vyměnit 
všechna okna a vstupní dveře na Základní škole – 
škola je tak hezčí a ušetříme za energie. Hasičům 
jsme předali nové auto a dokončili jsme přestavbu 

čističky. Letošní rok tak byl na bohatý na velké 
investice, vždyť oprava
ve škole stála 6,5 milionu korun, auto 
pro hasiče 4,7 milionu a intenzifikace ČOV 5,7 
milionu. Takže si myslím, že tento rok patřil 
v Bítýšce mezi ty úspěšné.

Čím se jako starosta chcete zabývat dál?
Na prvním místě bych velice rád viděl tělocvičnu – 
oficiálně Centrum kultury, sportu a  zábavy. Bude 
to budova s prvky krásné sportovní haly, ale bude 
sloužit i jako kulturní dům pro shromaždování. 
Součástí bude knihovna s internetem a informační 
centrum. 
Na stavbu už máme vypracovanou dokumentaci 
a stavební povolení. Rádi bychom začali stavět 
za rok, záleží na datu vypsání programu v evrop-
ských fondech.

Jaké budou náklady na tělocvičnu?
Předpokládáme 23 milionů korun v současných 
cenách, rozhodne ovšem výběrové řízení.

Mnoho obcí se potýká s problémem úbytku 
obyvatel. Jak je to u vás?
Neřekl bych, že s tím máme velký problém. Navíc 
chceme v nedaleké budoucnosti vybudovat novou 
zónu pro bydlení směrem ke Třem dvorům. 

Z LOKOMOTI

První roky byly tvrdé

Máme dobrý tým

STAROSTA V AKCI
Na obecním úřadě

M
V
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Vznikne nám oblast pro výstavbu asi 50 nových 
domků, ale obec není majitelem pozemků, takže 
nás ještě čeká hodně práce s výkupy. Zájem o by-
dlení u nás ale je. 

Zatím hodně hovoříte o budování a stavebních 
akcích. Jak vypadá společenský život u vás?
Líbí se mi že, díky TJ Sokol nám dobře funguje 
sport, velký dík patří také místním hasičům za to, 
jak zodpovědně přistupují ke svému poslání. 
Letos mi udělalo ohromnou radost, že místní 
mládež o pouti tancovala besedu. Tradice hodů 
u nás skončila před 25 lety a nepodařilo se ji obno-
vit. Doufám, že kolon bude každý rok víc a víc. 
Fandím také aktivitám místního Diecézního cen-
tra mládeže, které nás hodně zviditelňuje v celém 
kraji, ale především značně oživilo společenský 
život u nás. Pořádají se tak například  Farní 
odpoledne (poslední zrovna teď, 21. října). Na 
Vánoce v Bítýšce proběhl Živý betlém, to byla 
milionová akce. I já jsem se zapojil, byl jsem jed-
ním ze Tří králů. Na tuhle akci přišlo lidí jako 
hrom, měla veliký úspěch a těším se, že letos se 
uskuteční zas.

V tisku se objevila informace, že příští rok se 
chystáte kandidovat do Senátu. Myslíte kandi-
daturu vážně?
Byl jsem asi před dvěma měsíci osloven vedením 
KDU-ČSL ve Žďáře, jestli bych přijal kandidaturu 
za tuto stranu do Senátu. Volby proběhnou v říjnu 
2008. Ta nabídka mě zaskočila, byl jsem překvapen, 
že byl osloven starosta menší obce. Nejsem profe-
sionální politik, pořád na plný úvazek pracuji jako 
strojvedoucí a starostování dělám navíc ke své 

práci. Ještě se rozhoduji, chci vše nejprve dobře 
uvážit, abych stíhal svoje povinnosti. Budou navíc 
ještě probíhat primární volby, takže jsem vlastně 
jedním z možných kandidátů.

A kdybyste byl nakonec do Senátu zvolen?
Chtěl bych se v tom případě práce zhostit 
minimálně tak odpovědně jako funkce starosty. 
Myslím, že vím co trápí obce a menší města a re-
giony na okraji kraje a jim bych chtěl pomáhat. 
Především je to otázka rozpočtového určení 
daní, které menší města a obce nespravedlivě 
znevýhodňuje. 
Díky za rozhovor

/LK

Byl jsem jedním ze Tří králů

Z lokomotivy do Senátu?

MLADÍ MI DĚLAJÍ RADOST
V Bítýšce se tancovala beseda po 25 letech

NEJEN PRÁCE
Josef Mach na rybách v Norsku
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TC Velká Bíteš
Ve dnech 21. - 23. 9. 2007 proběhl na kurtech TC 
Velká Bíteš turnaj osmi nejlepších hráčů žebříčku 
Velké Bíteše, takzvaný Turnaj Mistrů. 

Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých 
všichni sehráli systémem každý s každým tři zápasy. 
“Červenou”skupinu tvořili Pavel Karásek, Michal 
Marek, Zdeněk Králík a Jiří Prešer, “modrou“ pak 
Pavel Klimeš, Vladimír Marek, Ivan Geisselreiter 
a Aleš Geisselreiter.  Z „červené“ skupiny postou-
pili do semifinále M. Marek a  J. Prešer (ten na úkor 
loňského vítěze P. Karáska), z modré pak P. Klimeš 
a V. Marek. Semifinálové boje přinesly dva napro-
sto odlišné zápasy. V tom prvním nejprve P. Klimeš 
hladce porazil J.Prešera 6:1, 6:0, v tom druhém pak  
M. Marek porazil svého otce po tuhém  boji 6:3, 4:6, 
7:6, když musel odvracet jeden mečbol. Ve finále tak 
proti sobě stanuli P. Klimeš a M. Marek. V tomto 
utkání Pavel Klimeš potvrdil svoji dobrou podzimní 
formu, svého soupeře porazil ve dvou setech 6:3, 6:2 
a stal se zaslouženě celkovým vítězem turnaje. Na 
třetím místě se pak umístil V. Marek, který zdolal 
J. Prešera 7:5, 6:2. Na dalších místech se po vzájem-
ných soubojích seřadili ostatní hráči následovně: 5. P. 
Karásek, 6. I. Geisselreiter , 7. A. Geisselreiter a 8. Z. 
Králík. 
Václavský turnaj
Tradičního turnaje ve čtyřhře konaného 29. 9. 2007 se 
letos zúčastnilo celkem 14 párů. V této konkurenci se 
vítězi stala dvojice P. Karásek – L. Bajer, další medai-
lové příčky pak obsadily páry J. Prešer – J. Havelka a I. 
Geisselreiter – T. Koubek. 
„Matador ATP“ turnaj
6. 10. 2007 proběhl za účasti 11 hráčů „Matador ATP“ 
turnaj hráčů nad 45 let. Jeho vítězem se stal domácí 
Jiří Janda před J. Smetanou a J. Prešerem. Tento tur-
naj byl také zároveň poslední akcí tenisového oddílu 
v letošní sezóně. 
A jak si tenisté vedli v dlouhodobých soutěžích, 
hraných od 5. 5. 2007?
Muži A – Krajský přebor IV.třídy
Cíl vytýčený před začátkem soutěže, pohybovat se ve 
středu tabulky, tým splnil více než stoprocentně. Během 

sezóny totiž v konkurenci osmi mužstev neokusil ani 
jednou chuť porážky a naprosto suverénně postoupil 
do vyšší soutěže, kterou je Krajský přebor III.třídy. 
O vynikající úspěch se zasloužili následující hráči: 
M. Marek, P. Karásek, V. Marek, L. Bajer, A. Belejová 
a H. Křípalová. 
Muži B – Okresní přebor 
Loňské vítězství se sice obhájit nepodařilo, i 3. místo 
je ale v silně obsazené osmičlenné soutěži úspěchem. 
Muži C – Okresní soutěž
Předposlední 6. místo ze sedmi účastníků je 
zklámáním, tým měl přece jen o něco vyšší ambice. 
Mužstvo si také vybralo trochu smůly, když ve dvou 
utkáních prohrálo jen o jeden set, resp. jeden game. 
Dorost 
Tým se chtěl pokusit o návrat do Krajského přeboru 
II.třídy, to se mu ale bohužel nepodařilo. V konečném 
pořadí obsadil 4. místo z devíti účastníků. Určitou 
omluvou je, že dvě hráčky hrály soutěž teprve prvním 
rokem.

Na závěr ještě pár slov k dalším plánům našich 
tenistů. Na vloni zrekonstruovaných kurtech by oddíl 
rád nechal zvýšit tréninkovou zeď, podařilo se mu 
dokonce pro tento projekt získat od Kraje Vysočina 
finanční podporu v podobě grantu. V nové sezóně by 
pak rád do mistrovských soutěží přihlásil nově také 
tým mladšího žactva, protože po úspěšném náboru 
konaném v květnu letošního roku chodí na kurty tré-
novat zhruba dvacítka mladých tenisových nadějí. 

/M.Dufek

SPORT / 33

Pod taktovkou legendy aneb K. Dobiáš trénoval v Bíteši
Dorostenci FC Spartak Velká Bíteš měli ve středu 24.10. svátek. Svůj trénink totiž neabsolvovali jako obvykle 
pod vedením trenérské dvojice J. Jelínek – V. Kopáček, ale pod taktovkou legendy československého fotbalu, 
67-násobného reprezentanta naší země, bývalého hráče Spartaku Trnava a Bohemians Praha a trenéra Sparty 
Prahy, p. Karola DOBIÁŠE. A jistě si dovedete představit, jak se před takovou persónou chtěli všichni kluci na 
hřišti ukázat. Celý trénink také proběhl ve vysokém tempu a když si na závěr K. Dobiáš zahrál společně s celým 
týmem „bago“ na dvě branky, vypadalo to spíš, jako by se na hřišti hrál opravdový mistrovský zápas. Tak vysoké 
nasazení bylo všech zúčastněných.
Celkově lze bez nadsázky říct, že tak trochu utajená akce víc než vrchovatou měrou splnila svůj účel. Hráči 
i trenéři si připsali celou řadu cenných fotbalových poznatků do budoucna a zároveň si zajímavě zpestřili díky 
nevlídnému počasí většinou nepříliš záživný konec podzimní části sezóny. /M. Dufek

PŘÍPRAVKA V AKCI
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Jaký byl hlavní důvod toho, že jste po převedení 
práv nutných k účasti v II. lize mužů přihlásili 
klub do Krajské ligy mužů Jižní Moravy 
a Zlína?

“Na začátku září letošního roku, nedlouho poté, 
kdy se definitivně rozhodlo o tom, že se II. liga 
ve Velké Bíteši z důvodu nedostatku finančních 
prostředků hrát nebude, jsme za HC poslali 
žádost o přijetí do nižší soutěže. Kromě nás se 
do ní tehdy přihlásil také z extraligy vyloučený 
Vsetín, svoji žádost ale částečně i na nátlak 
některých klubů z Jižní Moravy nakonec stáhl. 
Do Krajské ligy jsme se přihlásili hlavně proto, 
abychom mohli pokračovat v hokejové tradici 
našeho klubu a celého města. Zároveň jsme se 
rozhodli, že se hokejová utkání na našem sta-
dionu pokusíme znovu povýšit na společenskou 
událost, která může svým způsobem pomoci 
sblížit občany našeho města. V neposlední řadě 
nám jde také o vytvoření motivace pro všechna 
naše mládežnická mužstva a využití krytého zim-
ního stadionu.“

S jakými hráči a pod jakým vedením mužstvo 
do soutěže vstupuje?

“Do nové soutěže vstupujeme téměř s úplně 
novým kádrem. V něm je celá řada „domácích“ 
hráčů jako například brankář Chadim, obránci 
Benda, Rozmahel a D. Rouš či útočníci Pospíšil 
a L. Rouš, které pak doplňují hráči získaní z jiných 
oddílů. A to buď na přestup, hostování či střídavý 
start. Do mužstva bychom rádi zařadili také 
některé mladé hráče z B-týmu jakými jsou bratři 
Holíkové, Tuček, Koukola nebo Pohl. Trenérem 
mužstva je Zdeněk Pirochta.“

Budete stávající kádr mužstva ještě doplňovat?

“Ano. Alespoň se o to snažíme. Rádi bychom totiž 
měli k dispozici kompletní čtyři pětky hráčů. 
Momentálně se například snažíme dohodnout 
s Velkým Meziříčím na střídavém startu hráče 
Michala Sklenáře.“

Jak často mužstvo trénuje?

“Trénujeme třikrát týdně, přičemž jeden trénink 
je společný s hráči B-týmu.“

S jakými výsledky by jste byli v nové soutěži 
spokojeni?

„Domníváme se, že při vhodném doplnění kádru 
můžeme v soutěži hrát určitě důstojnou roli. 
S mužstvy jako Moravské Budějovice, Uherské 
Hradiště, Uherský Brod či Plumlov chceme hrát 
vyrovnané zápasy, jiné jako Bulldogs Brno nebo 
Čechočovice máme za cíl porážet.“

Co vám ukázaly první dva zápasy?

“Potvrdilo se, že Krajská liga rozhodně není sla-
bou soutěží. Například náš zápas s Břeclaví měl 
výbornou úroveň a myslím si, že v některých 
momentech dosahoval i úrovně zápasů  II. ligy. 
A myslím si, že pokud se takový hokej bude ve 
Velké Bíteši hrát i dál, začnou na něj také určitě 
znovu chodit diváci.“

Děkuji za rozhovor.
/Milan Dufek

HC Spartak Velká Bíteš

NOVÁ SEZÓNA
V NOVÉ SOUTĚŽI!

Ve zcela nové soutěži zahájili na začátku října svoji další sezónu hokejisté HC Spartak Velká Bíteš. 
Po převodu práv nutných k účasti v II. lize na HC Slezan Opava, ke kterému došlo na konci srpna 
letošního roku, se náš hokejový klub přihlásil do „Krajské ligy mužů Jižní Moravy a Zlína“, do které byl 
také v září přijat. Zajímalo nás proto, jaké jsou tedy vlastně cíle a plány nově se tvořícího mužstva a na 
jaký hokej se ve Velké Bíteši můžeme v letošní sezóně těšit. Na tyto otázky nám ochotně odpověděl 
sportovního manažer a vedoucí mužstva v jedné osobě MVDr. Jan Konečný. 



Kádr A-týmu mužů HC Spartak Velká Bíteš (stav k 22.10.2007)
Brankáři – Chadim Jiří, Štábl Lukáš
Obránci – Šerý Kamil, Košecký Jiří, Rozmahel Zdeněk, Vladík Zdeněk, Benda Radek, Rouš David
Útočníci – Pospíšil Miroslav, Höckl Zdeněk, Tůma Martin, Novák Michal, Petrčka Lukáš, Drábek Josef, 
Rouš Luděk, Šváb Petr, Horký Michal, Kozlík Petr, Kerbler Martin, Kerbler Leopold, Balabán Zdeněk

Doposud odehrané zápasy:
7. 10. 2007 - Velká Bíteš – Bulldogs Brno 7:2 (3:0, 3:1, 1:1), branky našich: Petrčka 2, Benda 2, Pospíšil, 
Höckl, Tůma
21. 10. 2007 - Velká Bíteš – Břeclav 4:4 (2:2, 2:1, 0:1), branky našich: Höckl, Pospíšil, Kozlík, Košecký

Další program našeho mužstva v I. polovině základní části soutěže:
NE 28.10.2007 – VB – Blansko B – 17.00 hodin
NE 4.11.2007 – VB – Plumlov – 17.00 hodin
ČT 8.11.2007 – Moravské Budějovice – VB
NE 11.11.2007 – VB – Nedvědice – 17.00 hodin
SO 17.11.2007 – Uherský Brod – VB
ČT 22.11.2007 – VB – Uherský Ostroh – 18.00 hodin
NE 25.11.2007 – Boskovice – VB
NE 2.12.2007 – VB – Uherské Hradiště – 17.00 hodin
ČT 6.12.2007 – Čechočovice – VB

FC Spartak Velká Bíteš
Nedaří se, nedaří! Ani další tři zápasy Krajského přeboru nepřinesly našim mužům vítěznou radost, na 
kterou čekají už od 3. kola, kdy na vlastním hřišti zdolali tým 1. FC Jemnicko 3:1. Utkání vloženého kola 
s Borovinou jim vysloveně nevyšlo, na hřišti vedoucího Žďírce je pak do kolen srazila přísně nařízená pen-
alta a dvě branky v poslední desetiminutovce, proti HFK Třebíč pak trvalá převaha a spousta vyložených 
šancí přinesla jen hubenou remízu 1:1. A to je setsakramentsky málo. Před posledními dvěma podzim-
ními zápasy (možná třemi, pokud řídící orgán soutěže nařídí předehrání jednoho z jarních kol) se tak naši 
krčí na předposledním místě tabulky a pokud neuspějí v nadcházejícím důležitém souboji na hřišti SFK 
Vrchovina, jejich situace se již stane kritickou. Bodová ztráta na lépe umístěné týmy v tabulce se totiž 
čím dál víc prohlubuje a spoléhat na to, že jarní sezóna bude tak povedená jako ta letošní, by naši hráči 
rozhodně neměli…

Přehled zápasů za poslední období:
Velká Bíteš – Borovina 1:2 (0:1), branka našich: Škorpík
Žďírec nad Doubravou – Velká Bíteš 4:1 (2:1), branka našich: Antoš
Velká Bíteš – HFK Třebíč B 1:1 (0:1), branka našich: Hammer

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Body
1 ŽDÍREC N. DOUBR 13 10 0 3 23:10 30
2 POLNÁ 13 8 2 3 20:13 26
3 HUMPOLEC 13 8 1 4 23:15 25
4 HARTVÍKOVICE 13 6 6 1 22:11 24
5 PELHŘIMOV 13 6 5 2 19:10 23
6 BYSTŘICE N. PERN. 13 6 4 3 26:19 22
7 JANOVICE 13 5 3 5 19:12 18
8 TŘEBÍČ B 13 4 5 4 29:25 17
9 ŽIROVNICE 13 3 6 4 18:26 15

10 PACOV 13 2 8 3 14:14 14
11 BOROVINA 13 3 5 5 14:19 14
12 OKŘÍŠKY 13 2 7 4 21:17 13
13 SFK VRCHOVINA 13 3 3 7 16:27 12
14 M. BUDĚJOVICE 13 2 5 6 13:25 11
15 VELKÁ BÍTEŠ 13 1 5 7 17:32 8
16 JEMNICKO 13 1 3 9 12:31 6
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OM Velká Bíteš
Masarykovo nám.135
595 01 Velká Bíteš
Tel.566531840

OM Ždár nad Sázavou
Nám. Republiky 68      
591 01 Ždár nad Sázavou
Tel:566654410

OM Bystřice nad Perštejnem
Masarykovo nám. 60
59301 Bystřice nad Perštejnem
Tel:566502241

OM Nové Město na Moravě
Masarykova 1484
592 31 Nové Město na Moravě
Tel:566616411




